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ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ๑๐ แห่ง 
ขยายวิทยาเขต/ขยายพ้ืนที่การสอนไปยังภูมิภาคในพ้ืนที่ ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา 
จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัด
ใกล้เคียง 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือขยายความรู้สู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดด าเนินการสอนระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาโท 1 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 904 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)                                               
มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑70 คน แยกเป็นสายวิชาการ ๙8 คนสายสนับสนุน 72 คน โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่  เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                       
มีรองอธิการบดี คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษาคณบดี                           
5 คน และผู้อ านวนการส านักงานคณบดี ท าหน้าที่บริหารงานประจ า ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–                                        
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ                      
มี พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบดูแลจ านวน ๕ แปลง รวม ๒ ,๓๕๒ ไร่ (สองพันสามร้อยห้าสิบสองไร่)                        
แบ่งเป็นพ้ืนที่หลัก จ านวน ๑,๗๖๘ ไร่ พ้ืนที่อนุรักษ์จ านวน ๕๘๐ ไร่ พ้ืนที่ศูนย์ประสานงาน ๔ ไร่ ๒ งาน 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๓ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑           
( ถนนยันตรกิจโกศล ) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร                                   
ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ทั้ งนี้  สภาพแวดล้อมของที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้–                                
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟ้ืนฟ ูแวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น  
 
๑.๒  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ” 
 พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความ
เชี่ยวชาญในระดับชาติ 

 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย 
 4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 



๔ 

 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้วยโอกาสและประชากรที่มีความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 ๓. เพ่ือสร้างงานวิจัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  เพ่ือน ามาพัฒนาด้านการเรียน
การสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวม
องค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 ๖. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพ่ึงตนเองทั้งด้าน
งบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส 
 
๑.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 

          จุดแข็ง  (strength) 
1. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ด้านการเกษตร 
2. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. โครงสร้างบริหารงานมีความชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
4. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน  
5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอด                    

ปีการศึกษา 
6. มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เอ้ือต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี  
7. คณาจารย์และบุคลากรสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ร่วมกัน 
8. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่  
9. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะ

ให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นใกล้เคียง 
10. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการ

ยอมรับในระดับจังหวัด 
11. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
12. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 



๕ 

 

 

13. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  

14. มหาวิทยาลัยมีการสืบสานโครงการในพระราชด าริ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้  

15. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์ 
และสืบสานวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 

 
         จุดอ่อน (Weakness) 

1. การบูรณาการงานวิจัยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการ
วิชาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย 

2. การผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์เพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation) จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส าหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมีไม่
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ 

4. อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางประเภทมีความ
เสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน 

5. บางรายวิชาคณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการด าเนินตามภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
6. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนการศึกษา 
7. เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพ้ืนฐานทางวิชาการ                   

อยู่ในระดับต่ า 
 
๑.๔  สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
          โอกาส (Opportunity)  

1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอ้ือต่อนโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร 

2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน         
ในการด าเนินกิจการมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น  
4. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ 

เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
5. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
6. มหาวิทยาลัยและจังหวัดแพร่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ อุดมสมบูรณ์ที่ เอ้ือต่อการศึกษา                             

และค้นคว้า 
 
 

         
 
 
 



๖ 

 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. จ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก 
2. มีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดใกล้เคียงมีจ านวนมากก่อให้เกิดภาวะแข่งขันด้าน

การศึกษาสูง 
3. กฎระเบียบภาครัฐที่ ไม่คล่องตัว เช่น ด้านงบประมาณ พัสดุ ยังคงส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
4. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเมืองหลวง  
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ้ เชียงใหม่ ท าให้ขาดความคล่องตัว                  

ในการท างาน 
๑.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
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เป้าประสงค์ที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  
1.1 จ านวนหลักสูตร Lifelong Learning หลักสตูร  4 1 
1.2 จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี คน  240 435 
1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ  87.7 77 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย และทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 78 85.5 85 
1.2.2 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติ คะแนน  4.09 4.01 
กลยุทธ์การพัฒนา 
สนับสนุนใหนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงานหรือพัฒนาระบบการจัดท างานให้แก่นักศึกษา 
พัฒนาคณุภาพของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนยุคใหม่ และพร้อมกา้วสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 3 การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต 
ตัวชี้วัด 
1.3.1    ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ข้ึนไป และผ่านการทดสอบ ICT 

ร้อยละ   55 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ICT ร้อยละ   55 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบณัฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต 
เป้าประสงค์ที่ 4  การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัด 
1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  33.3 33 
กลยุทธ์การพัฒนา 
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งที่สูงข้ึน และนวตักรรมที่ทันสมัย 



๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

63  
(ผล) 

64 
(ผล) 

65 

เป้าประสงค์ที่  5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษา 
ตัวชี้วัด  
1.5.1 ผลการประกันคณุภาพภายในของคณะ/ส านัก ร้อยละ  3 2 
กลยุทธ์การพัฒนา 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 
1.6.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ดา้น ร้อยละ  96.4 82 
1.6.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ  191 60 

1.6.3 จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ รางวัล  5 2 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ันปสีุดทา้ยให้ไดร้ับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ 5  ด้าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวกับการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแขง่ขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 7 มีเครือข่ายความร่วมมือทีล่งสูก่ารปฏบิัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเรจ็ในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 
1.7.1 จ านวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ กิจกรรม  3 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสรา้งสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1 การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัด 
2.1.1 จ านวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ล้านบาท  9.3 7.2 
2.1.2 จ านวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร ์ ล้านบาท  6.8 5.2 
2.1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทีม่ีผลงานวิจัย ร้อยละ  40 42 
2.1.4 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  22.1 15 
2.1.5 จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง  5 2 
2.1.6 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการของ กพอ. 

ร้อยละ  78.9 41 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก 
สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยท างานวิจัย และสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจยัทายาท 
พัฒนาระบบและกลไกในการตดิตาม ผลักดัน การจดัท าฐานข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน และเผยแพรผ่ลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคไ์ปตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
ตัวชี้วัด 
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2.2.1 ร้อยละของบทความที่ได้รบัการอ้างอิง (Citation) ร้อยละ  100 21 
2.2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ 

ผลงาน  2 2 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและผลักดันวิจยัและนวตักรรมที่มีคณุภาพ 
สนับสนุนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่มีศักยภาพใหไ้ดร้ับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1  การเป็นสถาบันที่ประชาชนพ่ึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชมุชน 
ตัวชี้วัด 
3.1.1 องค์ความรูด้้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ เรื่อง  3 4 
3.1.2 จ านวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ล้านบาท  132 5.1 
3.1.3 จ านวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) แห่ง  5 4 
3.1.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตของชุมชนจากการ
บริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย  4.8 4 

3.1.5 รายได้จากการให้บริการวชิาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร 
ฯลฯ) 

ล้านบาท  0.33 0.5 

3.1.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / 
สังคม 

เครือข่าย  57 20 

3.1.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco 
 

โครงการ  36 4 

3.1.8 จ านวนโครงการสนองงานในพระราชด าริ/โครงการ อพ.สธ./
โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ  3 2 

กลยุทธ์การพัฒนา 
พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเปน็วิทยากร น าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการทีส่อดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรียต์้นแบบท่ีครอบคลุมห่วงโซ่คณุค่าให้มีศักยภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลยัด้าน Organic Green Eco 
บูรณาการโครงการพระราชด าริกบัพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
4.1.1 จ านวนรางวัลด้านศลิปวัฒนธรรม 
 

รางวัล  2 2 



๙ 

 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

 63  
(ผล) 

64 
(ผล) 

65 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการรักษาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1  การมีระบบบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธภิาพ 
ตัวชี้วัด 
5.1.1 ระดับความส าเร็จแผนปฏบิัติงานประจ าป ี ระดับ  4.92 4.07 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงานทุกระดับใหส้อดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2   มีทรัพยากรบคุคลที่มีสมรรถนะสูง 
ตัวชี้วัด 
5.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตาม Training Roadmap ร้อยละ  82.5 72 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเปา้หมาย และบูรณาการทุกหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional) 

เป้าประสงค์ที่ 3   มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 
5.3.1 จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ ล้านบาท  150.9 10 
5.3.2 จ านวนงบประมาณเงินรายได ้ ล้านบาท  10.9 12 
5.3.3 จ านวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง ล้านบาท  17.6 16 
5.3.4 จ านวนค่าใช้จ่ายทีล่ดลง ล้านบาท  3 1.5 
5.3.5 ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ล้านบาท  5 5 
5.3.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได ้ ค่าเฉลี่ย  4.49 5 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ก าหนดแผนรายรบั-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อก าหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละป ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที1่00 
(SPO) 
ตัวชี้วัด 
6.1.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีท่ี 100 

ระดับ  92 75 

6.1.2 ความส าเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ระดับ  97 75 
6.1.3 ความส าเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae 
 

     ระดับ  100 75 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จตาม
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 ที่ก่อให้เกิดการได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากผู้เช่ียวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบกับการจดัท าหลักสูตรระยะสั้นท่ีเกีย่วข้องกับ 
Green Valley @ Maejo Phrae เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 
ตัวชี้วัด 
6.2.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ 

คน  308 16 

6.2.2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) รางวัล  3 2 
6 .2 .3    งบประมาณ จากแหล่ งทุ นภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

ล้านบาท  0.079 0.080 

6.2.4  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

คน  6 4 

6 .2 .5  ระบบนิ เวศด้ าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อ เร่ งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ  5 4 

6.2.6 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

ล้านบาท  0.43 0.4 

6.2.7 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

 7 3 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างหรือต่อยอดนวัตกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ทีเ่ป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
เพื่อของบประมาณสนับสนุนท้ังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สร้างและพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 



๑๑ 

 

 

 

๑.๖   โครงสร้างหน่วยงาน 
 ๑. โครงสร้างองค์กร 

 



๑๒ 

 

 

 

๒.   โครงสร้างการบริหาร 

             
                              รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล   ทองมา 
                                 อธกิารบดี 

                        
                         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน ์
                                              รองอธกิารบด ี

                          
                        อาจารย์ ดร.ศุกรี   อยู่สุข 
                                      คณบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิมพระเกียรต ิ

 

                                     
       อาจารย์ ดร.สริิยุพา  เลิศกาญจนาพร           รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์  ไชยมณี                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อศิรา วัฒนนภาเกษม 
                              รองคณบดี                                          รองคณบดี                                      รองคณบดี  

                                                                                            
                                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์   ทองเรอืง  
                                                                            ผู้ช่วยคณบด ี          

                                                                                
 

 

                                                                                       

                                    นางสาวจุฬาลักษณ์   เครื่องด ี

     

                                                                                                        

       นายสิทิไวกูล   ทิราวงศ์           นางปาณิสรา มีคุณ  ทนุเหลอื        นายอภิสทิธิ์   รตันปภานนัท ์               นางธนันธรณ์   วุฒญิาณ       นางสาวขนิษฐา   เกตุสวุรรณ ์
 รก.หวัหน้างานบริหารและธรุการ      รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ       หัวหน้างานบริการการศึกษา ฯ           รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน         รก.หัวหน้างานบรกิารวชิาการและวิจัย 

                               ผูอ้ านวยการส านกังานคณบด ี



๑๓ 

 

 

๑.๗ แผนการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

ปีงบประมา

ณ 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. ต.ค.

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน
 2. ติดตามหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนการบริหารความ

เส่ียงฯ
3. หน่วยงานจัดส่งแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

มายังงานนโยบายและแผน
4. ติดตามการจัดส่งรายงานรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

พิจารณาผลการด าเนินงาน รอบ 6,9 และ 12 เดือน

6. หน่วยงานจัดส่งรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามแผนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม

 
 

 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

1.7.1 แผนบริหารความเสี่ยง  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

จ ำนวนนักศกึษำใหม่ระดับ

ปริญญำตรี ปีกำรศกึษำ 2564 

(พ.ค. 64 - เม.ย. 65)

คน 435 1. หลักสูตรท่ีเปิดกำรเรียน

กำรสอนในคณะไม่ตรงกับ

ควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำนหรือควำม

สนใจของผู้เรียน /กำร

ประชำสัมพนัธ์หลักสูตรและ

กำรรับนักศกึษำไม่ถึง

กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงท่ัวถึง

5 5 25 สูง

มำก

4 4 16 สูง

มำก

ลด

ควำม

เส่ียง

โครงกำรแนะแนวนักศกึษำ

เชิงรุกและผลิตส่ือ

ประชำสัมพนัธ์หลักสูตรกำร

เรียนกำรสอน

จ ำนวนนักศกึษำ

เป็นไปตำม

เป้ำหมำยท่ีวำงไว้

หลักสูตรท่ีเปิด

สอนมีควำม

ทันสมัยตรงกับ

ควำมต้องกำรของ

ผู้เรียน จ ำนวน

นักศกึษำเพิ่มข้ึน

จำกปีก่อนและ

เป็นไปตำม

เป้ำหมำยท่ีวำงไว้

มิ.ย.-65 รองคณบดี (ผศ.ดร.อศิ

รำ  วัฒนนภำเกษม) /

อภิสิทธ์ิ  รัตนปภำนันท์/

ธนำกร  แนวพชิิต/

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

จ ำนวนนักศกึษำใหม่ในปี

กำรศกึษำ 2565 มำกกว่ำร้อย

ละ 85 ของแผนกำรรับ

นักศกึษำท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกสภำ (แผนรับนักศกึษำปี 

2565 )

คน 340 2. คู่แข่งข้ันในตลำดกำรศกึษำ

เพิ่มมำกข้ึน ท้ังภำยในและ

ภำยนอกประเทศจ ำนวน

นักศกึษำใหม่ระดับปริญญำ

ตรีไม่ถึงเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

เปิดรับหลักสูตร Non-degree 

เพิ่มข้ึน เพื่อชดเชยหลักสูตรท่ี

งดรับ

จ ำนนวนหลักสูตร

 nondegree

มีหลักสูตรท่ีเปิดรับ

และมีผู้สนใจสมัคร

เข้ำเรียน

ก.ย.-65 รองคณบดี (ผศ.ดร.อศิ

รำ วัฒนนภำเกษม) 

ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.

วีรนันท์ ไชยมณี)/ผู้ท่ี

เสนอขอสนับสนุน 

nondegree จำก อว.

จ ำนวนรำงวัลท่ีนักศกึษำได้รับ

ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

รำงวัล 2 นักศกึษำไม่ได้รับรำงวัลใน

ระดับชำติหรือนำนำชำติ

หน่วยงำนไม่ส่งเสริมให้

นักศกึษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ต่ำง ๆ ในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3 3 9 สูง 2 2 4 ปำน

กลำง

ส่งเสริมเข้ำแข่งขันกิจกรรม

ผู้น ำนักศกึษำ เยำวชนดีเด่น

ระดับชำติ

นักศกึษำได้รับ

รำงวัลใน

ระดับชำติและ

นำนำชำติ

มหำวิทยำลัยมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ี

รู้จักมำกข้ึนใน

ระดับชำติและ

นำนำชำติ

ก.ย.-65 รองคณบดี (ผศ.ดร.อศิ

รำ  วัฒนนภำเกษม)/ว่ำท่ี

 ร.ท.พรีะสันต์ กระต่ำย

ทอง/นำยภิญโญ ผลงำม

1.จ ำนวนนักศกึษำใหม่

ระดับปริญญำตรีไม่ถึง

เป้ำหมำยท่ีก ำหนด

ความเส่ียง

ด้าน

นโยบาย

และกลยุทธ์




ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความ

เส่ียง

เป้า 

หมายปี

 2565

ค่าคะแนนความเส่ียง 

(ก่อน)ด าเนินกิจกรรม

ค่าคะแนนความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ตัวช้ีวัด

ระดับ

 risk

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ก าหนด

แล้วเสร็จ

คะแน

น risk

คะแน

น risk

ระดับ

 risk

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และตัวช้ีวัด

ผล 

กระ

 ทบ

ประเภท

ความเส่ียง
ประเด็นความเส่ียง

หน่วย

นับ ผลผลิตท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

(Out put)

ช่ือโครงการ/

กิจกรรมลดความเส่ียง

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ผล 

กระ

 ทบ

วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้   (Out come)



๑๕ 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

ความเส่ียง

ด้านการ

ด าเนินงาน

ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำร

พฒันำตำม Training Roadmap

ร้อยละ 72.00 ร้อยละควำมส ำเร็จของ

บุคลำกรท่ีได้รับกำร

พฒันำตำม Tranining 

Roadmap ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย

 -บุคลำกรขำดทักษะใหม่ๆ

ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3 3 9 สูง 2 3 6 ปำน

กลำง

ส่งเสริมให้ควำมรู้ พฒันำ

ทักษะให้แก่บุคลำกรทำงด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ :

โครงกำรพฒันำและเรียนรู้

ทักษะใหม่ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศส ำหรับบุคลำกร 

ประจ ำปี พ.ศ.2565

บุคลำกรมีควำมรู้

ใหม่ ๆ ทำงด้ำน

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

บุคลำกรมีทักษะ

ทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพิ่มข้ึน

สำมำรถน ำมำ

ประยุกต์ใช้ในกำร

ท ำงำนได้

มิ.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ผอ.ส ำนักงำนคณบดี 

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ือง

ดี)/นำยศักด์ิดำ  ปินตำ

วงค์

 -บุคลำกรไม่กรอกข้อมูล

หรือไม่มีควำมรู้ในกำรกรอก

ข้อมูลกำรประเมินผลด้วย 

TOR และ APS

อบรมให้ควำมรู้กำรกรอก 

TOR และ APS :โครงกำร

พฒันำประสิทธิภำพกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ด้วย TOR และ APS ประจ ำปี

2565

บุคลำกรมีควำมรู้

ในกำรใช้งำน

ระบบกำร

ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน (PMS)

บุคลำกรสำมำรถ

ใช้งำนระบบกำร

ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนได้อย่ำง

ถูกต้อง

ม.ค.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ผอ.ส ำนักงำนคณบดี 

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ืองดี)

 -บุคลำกรขำดทักษะด้ำน

ภำษำอังกฤษ

ส่งเสริมให้ควำมรู้ พฒันำ

ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ

ให้แก่บุคลำกร : โครงกำร

พฒันำสมรรถนะ

ภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร

 มหำวิทยำลัยแม่โจ- ้แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

บุคลำกรมีควำมรู้

เพิ่มข้ึนในด้ำนกำร

ใช้ภำษำอังกฤษ

ในกำรส่ือสำร

บุคลำกรมีทักษะ

ในกำรด้ำนกำรใช้

ภำษำอังกฤษ

เพิ่มข้ึนสำมำรถ

ประยุกต์ใช้ในกำร

ท ำงำนได้

เม.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ผอ.ส ำนักงำนคณบดี 

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ืองดี




ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความ

เส่ียง

เป้า 

หมายปี

 2565

ค่าคะแนนความเส่ียง 

(ก่อน)ด าเนินกิจกรรม

ค่าคะแนนความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ตัวช้ีวัด

ระดับ

 risk

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ก าหนด

แล้วเสร็จ

คะแน

น risk

คะแน

น risk

ระดับ

 risk

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และตัวช้ีวัด

ผล 

กระ

 ทบ

ประเภท

ความเส่ียง
ประเด็นความเส่ียง

หน่วย

นับ ผลผลิตท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

(Out put)

ช่ือโครงการ/

กิจกรรมลดความเส่ียง

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ผล 

กระ

 ทบ

วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้   (Out come)

 



๑๖ 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

ความเส่ียง

ด้านการเงนิ

จ ำนวนเงินงบประมำณเงิน

รำยได้

ล้ำน

บำท

12 1. ควำมไม่ม่ันคงทำงด้ำน

กำรเงินของมหำวิทยำลัย

กำรแสวงหำรำยได้เพื่อพึ่งพำ

ตนเองยังไม่ครอบคลุมทุก

ภำรกิจ

5 5 25 สูง

มำก

2 3 6 ปำน

กลำง

ควบคุ

ม/ลด

ควำม

เส่ียง

ก ำหนดแผนรำยรับ-รำยจ่ำย

ท่ีสอดคล้องกับกำรพฒันำ

หน่วยงำนทุกด้ำนเพื่อก ำหนด

งบประมำณในกำรบริหำร

จัดกำรในแต่ละปี

1. มีช่องทำงกำร

แสวงหำรำยได้

จำกกำรบริกำร

วิชำกำรเชิง

พำณิชย์

2.รำยได้จำกกำร

บริหำรวิชำกำร

เชิงพำณิชย์

1.มีกำรน ำ

ผลงำนวิจัยใช้ใน

กำรอำ้งองิทำง

วิชำกำร

2.เงินรำยได้จำก

กำรบริกำรวิชำกำร

เพิ่มข้ึน

ก.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

นำงปรียฉัตร  บุนนำค

จ ำนวนเงินวิจัยทำงด้ำน

สังคมศำสตร์

ล้ำน

บำท

5.20 จ ำนวนเงินวิจัยสำย

สังคมศำสตร์ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนด

กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำง

ของแหล่งทุน ท ำให้รูปแบบ

และวิธีกำรเสนอขอรับทุนท ำ

ได้ยำกและมีควำมซับซ้อน

2 4 8 สูง 2 2 4 ปำน

กลำง

ควบคุ

ม

โครงกำรอบรมกำรส่งเสริม

และสนับสนุนกำรสร้ำง

แรงจูงใจในกำรท ำวิจัย

จ ำนวนเงินวิจัย

ทำงสังคมศำสตร์

เพิ่มมำกข้ึน

มหำวิทยำลัยมีเงิน

รำยได้จำกงำนวิจัย

เพิ่มข้ึน

ก.ย.-65 รองคณบดี (รศ.ดร.

วีรนันท์ ไชยมณี /น.ส.

ขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์)




ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความ

เส่ียง

เป้า 

หมายปี

 2565

ค่าคะแนนความเส่ียง 

(ก่อน)ด าเนินกิจกรรม

ค่าคะแนนความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ตัวช้ีวัด

ระดับ

 risk

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ก าหนด

แล้วเสร็จ

คะแน

น risk

คะแน

น risk

ระดับ

 risk

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และตัวช้ีวัด

ผล 

กระ

 ทบ

ประเภท

ความเส่ียง
ประเด็นความเส่ียง

หน่วย

นับ ผลผลิตท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

(Out put)

ช่ือโครงการ/

กิจกรรมลดความเส่ียง

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ผล 

กระ

 ทบ

วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้   (Out come)

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

รำยได้จำกกำรให้บริกำร

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 500,000

บำท

บำท 500,000 รำยได้จำกกำรให้บริกำร

วิชำกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำ

ท่ีก ำหนด

ภำวะกำรระบำดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19) 

อำจท ำให้ มหำวิทยำลัย 

สถำบันกำรศกึษำ หน่วยงำน 

ไม่สำมำรถ จัดโครงกำร/

กิจกรรม ได้ตำมแผน

3 3 9 สูง 2 2 4 ปำน

กลำง

ควบคุ

ม

1. โครงกำรเสริมสร้ำงพฒันำ

ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ

แก่เยำวชนฯ

2. โครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร "กำรวำงแผน

ภำษีและกำรจัดท ำบัญชี

ธุรกิจ

3. โครงกำรเพำะเล้ียง

เน้ือเย่ือพชื

ส ำหรับนักเรียน 

4. โครงกำรเพำะเล้ียง

เน้ือเย่ือพชื

เศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพำณิชย์

(Non-Degree)  

5.โครงกำรท่องเท่ียวเชิง

เกษตร

อย่ำงสร้ำงสรรค์

สร้ำงรำยได้เข้ำ

มหำวิทยำลัย

เพิ่มข้ึน

มหำวิทยำลัยแม่

โจ้-แพร่ฯ เป็นท่ี

ยอมรับในกำร

พฒันำทักษะ

วิชำกำรและวิชำชีพ

ให้แก่สถำนศกึษำ 

หน่วยงำนภำครัฐ

และประชำชน และ

สำมำรถสร้ำง

รำยได้เข้ำ

มหำวิทยำลัย

ก.ย 65 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.

วีรนันท์  ไชยมณี) /นำง

ศริภัสสร  กันถำด




ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความ

เส่ียง

เป้า 

หมายปี

 2565

ค่าคะแนนความเส่ียง 

(ก่อน)ด าเนินกิจกรรม

ค่าคะแนนความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ตัวช้ีวัด

ระดับ

 risk

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ก าหนด

แล้วเสร็จ

คะแน

น risk

คะแน

น risk

ระดับ

 risk

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และตัวช้ีวัด

ผล 

กระ

 ทบ

ประเภท

ความเส่ียง
ประเด็นความเส่ียง

หน่วย

นับ ผลผลิตท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

(Out put)

ช่ือโครงการ/

กิจกรรมลดความเส่ียง

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ผล 

กระ

 ทบ

วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้   (Out come)

 
 

 
 

 

 



๑๘ 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

ความเส่ียง

ด้านการ

ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ

จ ำนวนร้ำนค้ำท่ีละเมิดสัญญำ ร้ำนค้ำ 1 ร้ำนค้ำท่ีระเมิดสัญญำ

มำกกว่ำ 1 ร้ำน

ร้ำนค้ำจัดจ ำหน่ำยสินค้ำไม่

เป็นไปตำมสัญญำ หรือ

ข้อตกลง

2 4 8 สูง 1 4 4 ปำน

กลำง

ควบคุ

ม/ลด

ควำม

เส่ียง

 -จัดท ำหนังสือแจ้งร้ำนค้ำ

เพื่อรับทรำบร่วมกันในกรณี

กำรท ำสัญญำเช่ำพื้นท่ี

ประกอบกำรและข้อตกลงใน

สัญญำ

 

ร้ำนค้ำรับทรำบ

และปฏิบัติตำม

ข้อตกลงสัญญำ

 -มีข้อตกลงท่ีถูก

บันทึกไว้เพื่อควำม

เข้ำใจของคู่สัญญำ

 ป้องกันควำม

เข้ำใจผิดท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนำคต 

เม.ย.-65 ผอ.ส ำนักงำนคณบดี

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ือง

ดี)/นำงบุษบง เสนรังษี

https://www.facebook.co

m/Maejo-University-

Phrae-Campus-

233207726709673/

http://www.phrae.mju

.ac.th/v2/

https://www.facebook.c

om/1526729580883736

/posts/2585426408347

376/

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

ความเส่ียง

ด้านความ

น่าเช่ือถือ

ขององค์กร

 - ไม่เกิดเหตุกำรณ์ท่ี

มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนเกิดเป็น

ข่ำวท่ีท ำให้เสียภำพลักษณ์ และ

เสียช่ือเสียง

คร้ัง 1 มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

เสียภำพลักษณ์และเสีย

ช่ือเสียง

เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้

มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน เสีย

ช่ือเสียง ขำดควำมน่ำเช่ือถือ

1 5 5 สูง 1 3 3 ปำน

กลำง

ควบคุ

ม/ลด

ควำม

เส่ียง

 จัดท ำระบบ กลไก ช่องทำง 

กำรรับเร่ืองร้องทุกข์/

ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปัญหำ

ให้ทัน

มีช่องทำงกำรรับ

เร่ืองร้องทุกข์ /

ข้อเสนอแนะ หรือ

ข้อร้องเรียน เพื่อ

ผู้บริหำรรับทรำบ

และสำมำรถ

แก้ไขปัญหำได้ทันที

มหำวิทยำลัย/

หน่วยงำน มี

ภำพลักษณ์ท่ีดี มี

ควำมน่ำเช่ือถือต่อ

บุคลำกรภำยใน

และบุคคลภำยนอก

เม.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ผอ.ส ำนักงำนคณบดี 

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ือง

ดี)/นำยศตพล  กัลยำ/

นำยศักดำ ปินตำวงค์

วิเครำะห์แล้วไม่มีควำมเส่ียง เน่ืองจำกระบบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนท่ีใช้เป็นปัจจบัุน มีกำรอัพเดทอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงท่ัวถึง เช่น ผ่ำนเว็บไซต์ ม.แม่โจ-้แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th /

ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหำวิทยำลัยทำง fb /กลุ่ม Lineส่ือสำรองค์กร และ อื่น ๆ หรือหำกเกิดปัญหำขัดข้องในระบบสำรสนเทศหน่วยงำนสำมำรถแก้ไขได้ทันท่วงที

ความเส่ียง

ด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผอ.ส ำนักงำนคณบดี

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เคร่ือง

ดี)/นำยศตพล  กัลยำ/

นำยศักด์ิดำ ปินตำวงค์




ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความ

เส่ียง

เป้า 

หมายปี

 2565

ค่าคะแนนความเส่ียง 

(ก่อน)ด าเนินกิจกรรม

ค่าคะแนนความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ตัวช้ีวัด

ระดับ

 risk

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ก าหนด

แล้วเสร็จ

คะแน

น risk

คะแน

น risk

ระดับ

 risk

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

และตัวช้ีวัด

ผล 

กระ

 ทบ

ประเภท

ความเส่ียง
ประเด็นความเส่ียง

หน่วย

นับ ผลผลิตท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

(Out put)

ช่ือโครงการ/

กิจกรรมลดความเส่ียง

โอกา

สท่ี

จะ

เกิด

ผล 

กระ

 ทบ

วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้   (Out come)

 
 

 



๑๙ 

 

 

 1.7.2 แผนบริหารควบคุมภายใน 

โ อก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โอก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โครงการ/กิจกรรม ลดความเ ส่ียง
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร

วิธี การติดตามและ

ประเ มินผล

ก าหนด

เสร็จ

(ด-ปี)

ตัวช้ี วัด (KPI)
หน่วย

นับ
แผน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมและตัวช้ี วัด

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

 - กำรพจิำรณำ

ผ่ำนควำมเห็นชอบ -

ระเบียบข้อบังคับ/ด้ำน

กำรด ำเนินงำน

ด้านกฎหมาย /ระเบียบ

ข้อบังคับ/ด้านการด าเนินงาน

กำรก ำกับติดตำม

ให้หลักสูตร

ด ำเนินกำรตำม

รอบระยะเวลำ

และแก้ไข มคอ2 

ให้ถูกต้องตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด

กำรก ำกับติดตำมให้หลักสูตร

ด ำเนินกำรตำมรอบระยะเวลำ

และแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด

3 4 12 สูง 3 2 6 ปาน

กลา

ง

ลด

ความ

เส่ียง

ก ำกับ/ติดตำมหลักสูตรท่ีถึงเวลำรอบ

ปรับปรุงให้ด ำเนินกำร

คุณสมบัติของ

อำจำรย์ผู้รับผิชอบ

หลักสูตร

 นักศกึษำไม่ส ำเร็จ

กำรศกึษำตำมระยะเวลำ

ท่ีก ำหนด (กำรตลำด 

ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร

กำรบัญชีในปี 2565)

ด้านกฎหมาย /ระเบียบ

ข้อบังคับ/ด้านการด าเนินงาน

ติดตำมช่วยเหลือ

และให้ค ำปรึกษำ

ช่วยเหลือให้

นักศกึษำส ำเร็จ

กำรศกึษำตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ติดตำมช่วยเหลือและให้

ค ำปรึกษำช่วยเหลือให้นักศกึษำ

ส ำเร็จกำรศกึษำตำมระยะเวลำ

ท่ีก ำหนด

3 4 12 สูง 3 2 6 ปาน

กลา

ง

ลด

ความ

เส่ียง

หลักสูตรพจิำรณำตรวจสอบคุณสมบัติ

อำจำรย์/งำนวิจัย ให้เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรำฐำน 

- ติดตำมและช่วยเหลือนักศกึษำท่ีมีปัญหำ

ให้ส ำเร็จกำรศกึษำ

พันธ กิจด้านการเ รียนการสอน 

บรรจุวำระกำรประชุม

ในกำรประชุม

คณะกรรมกำรวิชำกำร

 แม่โจ้-แพร่ฯ

สถำนหลักสูตรใน

ระบบ checo : 

สถำนะ : P

รองคณบดี (ผศ.ดร.อศิ

รำ วัฒนนภำเกษม)/

หน.บริกำรกำรศกึษำฯ

(นำยอภิสิทธ์ิ รัตนป

ภำนันท์)/น.ศ.ฉลวย จัน

ศรี

2ก.ย.-65 หลัก 

สูตร

พันธ กิจ/  

วัตถุประสงค์ / 

การปฏิบัติงาน/

ประเภทความ

เ ส่ียง

ประเ ด็นความเ ส่ียง
ปัจจัยเ ส่ียง/สาเหตุ

ความเ ส่ียง

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียง (ก่อน)

ด าเ นินกิจกรรม
วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมท่ีจะท าเ พ่ือลดความเ ส่ียง ตัวช้ี วัดความส าเ ร็จ risk
ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียงท่ียอมรับไ ด้

วัตถุประสงค์  :  ผลิตบัณฑิตใ ห้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใ ช้ เทค โนโลยี (ตามพันธ กิจ)

งาน  : งานบริการการศึกษา

กระบวนงาน /ข้ันตอน :

วัตถุประสงค์  : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เ รียน

จัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล

ระบบสำรสนเทศ
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โ อก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โอก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โครงการ/กิจกรรม ลดความเ ส่ียง
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร

วิธี การติดตามและ

ประเ มินผล

ก าหนด

เสร็จ

(ด-ปี)

ตัวช้ี วัด (KPI)
หน่วย

นับ
แผน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมและตัวช้ี วัด

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. เก็บและรวบรวม

ข้อมูลโครงการวิจัย

ที่ไ ด้รับทุนวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ เป็น

ประจ าทุกเดือน

จ านวนเงินวิจัยสาย

สังคมศาสตร์ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด

การปรับเปล่ียน

โครงสร้างของแหล่งทุน 

ท าให้รูปแบบและวิธีการ

เสนอขอรับทุนท าได้ยาก

และมีความซับซ้อน

ด้านการด าเนินงาน ความรู้ ทักษะและความสามารถ

 การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2 4 8 สูง 2 2 4 ปาน

กลา

ง

ลด

ความ

เส่ียง

จัดท าหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจ าทุกเดือน และ

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ

ในการท าวิจัย

จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ติดตามโดย

คณะกรรมการวิจัย/

น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

ก.ย.-65 จ านวนเงินวิจัย

ทางด้านสังคมศาสตร์

ล้าน

บาท

5.2 ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.

วีรนันท์ ไชยมณี)/น.ส.

ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

2. สรุปข้อมูล

โครงการวิจัยที่

ไ ด้รับทุนทาง

สังคมศาสตร์ และ

น าจ านวนเงินทุน

วิจัยมาหาค่าเฉ ล่ีย

ต่อจ านวนอาจารย์

และนักวิจัย

พันธ กิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พันธ กิจ/  

วัตถุประสงค์ / 

การปฏิบัติงาน/

ประเภทความ

เ ส่ียง

ประเ ด็นความเ ส่ียง
ปัจจัยเ ส่ียง/สาเหตุ

ความเ ส่ียง

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียง (ก่อน)

ด าเ นินกิจกรรม
วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมท่ีจะท าเ พ่ือลดความเ ส่ียง ตัวช้ี วัดความส าเ ร็จ risk
ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียงท่ียอมรับไ ด้

กระบวนงาน /ข้ันตอน :

วัตถุประสงค์  : เ พ่ือรวบรวมโครงการวิจัย ท่ีไ ด้รับทุนสนับสนุน

วัตถุประสงค์  :  พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทค โนโลยี และนวัตกรรมเ พ่ือมุ่งสู่ความเ ช่ียวชาญในระดับชาติ (ตามพันธ กิจ)

งาน  : วิจัย

วิเค ราะห์แ ล้วไ ม่มีความเ ส่ียง
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โ อก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โอก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โครงการ/กิจกรรม ลดความเ ส่ียง
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร

วิธี การติดตามและ

ประเ มินผล

ก าหนด

เสร็จ

(ด-ปี)

ตัวช้ี วัด (KPI)
หน่วย

นับ
แผน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมและตัวช้ี วัด

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1.ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากร สาขาวิชา 

ฝ่ายงาน เสนอการ

จัดท าโครงการ ค่าย

วิทยาศาสตร์และ

ค่ายปฏิบัติการ

มี ผู้เสนอโครงการน้อย 

ท าให้โอกาสสร้างรายได้

เข้ามหาวิทยาลัยไม่

บรรลุผล

การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

ในปัจจุบันมีผลต่อการจ้ด

กิจกรรม โครงการ

3 4 12 สูง 2 2 4 ปาน

กลา

ง

ควบคุ

ม/ลด

ความ

เส่ียง

จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียนผ่านช่องทาง

ส่ือสารออนไลน์ต่าง ๆ  เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่าย

งาน เสนอโครงการค่ายปฏิบัติการ เพ่ือ

สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย

จัดเก็บไว้ในฐานระบบ

สารสนเทศ

ติดตามโดย

คณะกรรมการบริการ

วิชาการ/นางศิรภัสสร  

กันถาด

ก.ย.-65 จ านวนเงินรายได้

จากการบริการ

วิชาการ

บาท  500,000 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.

วีรนันท์  ไชยมณี) / 

นางศิรภัสสร  กันถาด/

ก.ย.65

2. เก็บรวบรวม

ข้อมูลและสรุปผล

จ านวนรายได้

พันธ กิจ/  

วัตถุประสงค์ / 

การปฏิบัติงาน/

ประเภทความ

เ ส่ียง

ประเ ด็นความเ ส่ียง
ปัจจัยเ ส่ียง/สาเหตุ

ความเ ส่ียง

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียง (ก่อน)

ด าเ นินกิจกรรม
วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมท่ีจะท าเ พ่ือลดความเ ส่ียง ตัวช้ี วัดความส าเ ร็จ risk
ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียงท่ียอมรับไ ด้

งาน  : จ านวนเ งินรายไ ด้ท่ีไ ด้รับจากการบริการวิชาการ

กระบวนงาน /ข้ันตอน :

วัตถุประสงค์  : เ พ่ือใ ห้จ านวนเ งินรายไ ด้ เ ป็นไปตามเ ป้าหมาย

วัตถุประสงค์  : การเ ป็นสถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาไ ด้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเ ข้มแ ข็งและคุณภาพชี วิตของชุมชน (ตามพันธ กิจ)

พันธ กิจด้านบริการวิชาการ

วิเคราะห์แ ล้วไ ม่มีความเ ส่ียง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

โ อก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โอก

าส

ท่ี

จะ

เ กิด

ผล

กระ

ทบ

คะ

แน

นค

วาม

เ ส่ีย

ระดั

บค

วาม

เ ส่ีย

ง

โครงการ/กิจกรรม ลดความเ ส่ียง
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร

วิธี การติดตามและ

ประเ มินผล

ก าหนด

เสร็จ

(ด-ปี)

ตัวช้ี วัด (KPI)
หน่วย

นับ
แผน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมและตัวช้ี วัด

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. การขออนุมัติ

การเ บิกจาย

การอนุมัติการเบิกจ่าย

ล่าช้า

ผู้จัดท าเอกสารจัดท า

เอกสารไม่ถูกต้อง และ

กระชั้นชิด เอกสารถูกตี

กลับแก้ไข หรือการขอ

อนุมัติเบิกจ่ายไม่

สอดคล้องกับการ

ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ข้อบังคับ

ข้อกฎระเบียบข้อบังคับการขอ

อนุมัติการเบิกจ่าย ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยและ

กรมบัญชีกลาง

3 5 15 สูง

มาก

2 2 4 ปาน

กลา

ง

ควบคุ

ม/ลด

ความ

เส่ียง

สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

เอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือทบทวน

แผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ

จัดเก็บไว้ในฐานระบบ

สารสนเทศ

ติดตามโดย รก.หัวหน้า

งานคลังและพัสดุ (นาง

ปรียฉัตร บุนนาค/นาง

นันทนิตย์ เข่ือนเชียงสา

ส.ค.-65 จ านวนคร้ังของ

เอกสารถูกตีกลับ

คร้ัง ไม่เกิน 2

2. การเ ดิน

เอกสาร3.การเ บิกจ่ายเ งิน การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่ทันตามก าหนดเวลา

การจัดท าเอกสารไม่

ถูกต้อง เอกสารถูกตีกลับ

แก้ไขหรือการขออนุมัติ

เบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับ

การด าเนินงานกิจกรรม

ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ข้อบังคับ

ข้อกฎระเบียบข้อบังคับการขอ

อนุมัติการเบิกจ่าย ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยและ

กรมบัญชีกลาง

3 5 15 สูง

มาก

2 2 4 ปาน

กลา

ง

ควบคุ

ม/ลด

ความ

เส่ียง

จัดท าหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขอ

อนุมัติให้ด าเนินการการขออนุมัติการเบิก

จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควร

เกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ

จัดเก็บไว้ในฐานระบบ

สารสนเทศ

ติดตามโดย รก.หัวหน้า

งานคลังและพัสดุ (นาง

ปรียฉัตร บุนนาค/นาง

นันทนิตย์ เข่ือนเชียงสา

ก.ย.-65 การเบิกจ่ายเงิน

เป็นไปตามแผนการ

ร้อยละ 80

พันธ กิจ/  

วัตถุประสงค์ / 

การปฏิบัติงาน/

ประเภทความ

เ ส่ียง

ประเ ด็นความเ ส่ียง
ปัจจัยเ ส่ียง/สาเหตุ

ความเ ส่ียง

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียง (ก่อน)

ด าเ นินกิจกรรม
วิธีกา

รจัด

การ 

risk

กิจกรรมท่ีจะท าเ พ่ือลดความเ ส่ียง ตัวช้ี วัดความส าเ ร็จ risk
ค่ าคะแนนความ

เ ส่ียงท่ียอมรับไ ด้

กระบวนงาน /ข้ันตอน :

วัตถุประสงค์  : เ พ่ือใ ห้การเ บิกจ่ายงบประมาณเ ป็นไปตามแผน

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ  

ผอ.ส านักงานคณบดี

(น.ส.จุฬาลักษณ์ 

เคร่ืองดี)/หน.งานคลัง

และพัสดุ (นางปรียฉัตร

  บุนนาค)

วิเ ค ราะห์แ ล้วไ ม่มีความเ ส่ียง

วัตถุประสงค์  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใ ต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธ กิจ)

งาน  : การเ งินการค ลังและพัสดุ (การเ บิกจ่ายเ งินเ ป็นไปตามรอบการเ บิก)
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ส าเนา 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

ของหน่วยงาน 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ที่ 3 / ๒๕65 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

         ประจ ำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
________________________________ 

   

อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ 711/2563 ลงวันที่ 16 ตุลำคม                       
พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำมหำวิทยำลัยแม่ โจ้ -                                
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ก ำหนดวำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 นั้น 
เนื่องจำกค ำสั่งดังกล่ำวได้หมดวำระลงในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยแม่ โจ้ -                          
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-
แพร่ 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. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำร 
7. หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ  กรรมกำร 
8. รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
9.  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
10.  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ   กรรมกำร 
11.  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร  กรรมกำร 
12.  หัวหน้ำหน่วยพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
13.  หัวหน้ำหน่วยสื่อสำรองค์กร     กรรมกำร 
14.  หัวหน้ำหน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ    กรรมกำร 
15.  นำงศิรภัสสร   กันถำด     กรรมกำร 
16.  นำงบุษบง   เสนรังษี      กรรมกำร 
17.  นำงสำวถิรนันท์   กิติคู้     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18.  นำงดุลฤดี   เครื่องด ี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 
โดยมีบทบำทและหน้ำที่... 
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โดยมีบทบำทและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

    ๑ . จั ด วำงระบบกำรบริห ำรควำม เสี่ ย งและควบคุ มภ ำย ในของมหำวิท ยำลั ย                                            
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ                                     
    ๒. จัดให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรค้นหำควำมเสี่ยงที่มีอยู่และควำมเสี่ยงที่คำดว่ำ        
จะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ พร้อมทั้ งร่วมกันก ำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีควำมเสี่ยง                               
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
    ๓. ด ำเนินกำรพิจำรณำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและระบบควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย                                 
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
    ๔ . ด ำเนินกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ ยงรอบ 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 

 
 
 
 
 

              
                                                      
 
 
 


