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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 
 
1.1 ประวตัิ 

มหาวทิยาลยัแม่โจเ้ป็นสถาบนัการศึกษาดา้นการเกษตรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย เร่ิมตน้
จากการเป็น “โรงเรียนฝึกหดัครูประถมศึกษากสิกรรมประจ าภาคเหนือ เปิดสอนนกัเรียนมาตั้งแต่ 
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2477 และไดมี้พฒันาการมาโดยตลอดท่ีส าคญั คือ ไดย้กฐานะ และเปล่ียนช่ือเป็น
สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้ ในปี พ.ศ. 2518 และไดเ้ร่ิมเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรี 
ทก.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต) โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรก่อตั้งข้ึนเป็นคณะแรก กล่าวได้
วา่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คือคณะท่ีด าเนินกิจกรรมหลกัตามวสิัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัแม่โจม้า
ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

ปัจจุบนัคณะผลิตกรรมการเกษตร มีการแบ่งส่วนราชการประกอบดว้ย 5 ภาควชิา คือ 
ภาควชิาพืชไร่  ภาควชิาพืชสวน   ภาควชิาอารักขาพืช  ภาควชิาทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอ้ม  
ภาควชิาส่งเสริมการเกษตร   และ 2  ส านกังาน คือ ส านกังานเลขานุการคณะ  และส านกังานกิจการ
พิเศษ 

ภาควชิาแต่ละภาควชิา มีหนา้ท่ีในการบริหาร และด าเนินกิจกรรมตามพนัธกิจหลกัของคณะ 
คือ 1) การจดัการเรียน การสอนในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีภาควชิารับผดิชอบ 2) การวจิยั เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ทั้งการวิจยัพื้นฐาน และการวจิยัประยกุต ์ 3) การบริการวชิาการ เพื่อน าความรู้ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรมาใหบ้ริการแก่เกษตรกร และผูส้นใจทัว่ไป 4) การท านุบ ารุงศิลปะ 
วฒันธรรม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ ์และเผยแพร่กิจกรรมทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
วฒันธรรมลา้นนา  

ส านกังานเลขานุการคณะ ท าหนา้ท่ีบริหารและด าเนินการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน
คณะประกอบดว้ย  1) งานบริหารและธุรการ   2) งานนโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ   3) งานคลงั
และพสัดุ  4) งานบริการการศึกษา และกิจการนกัศึกษา   5) งานบริการวชิาการและวจิยั 

ส านกังานกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินงานในโครงการดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกิจการพิเศษส าคญัต่าง ๆ   คือ   1) โครงการคืนชีวติกลว้ยไม้
ไทยสู่ไพรพฤกษอ์นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  2) โครงการจดัระบบนิเวศวทิยาและตกแต่งบริเวณท่ี
ประทบัพระต าหนกัดอยตุง จงัหวดัเชียงราย   3) โครงการอนุรักษส์ภาพป่าพื้นท่ีอ าเภออมก๋อย    
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

 

 



1.2 ปรัชญา ปณธิาน  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  วตัถุประสงค์ 
ปรัชญา 

 คุณธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เลิศวชิาการเกษตร 
 
ปณธิาน 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อการพฒันาการเกษตรและสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

 
วสัิยทัศน์ 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
พนัธกจิ  
 1. จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. วจิยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการเกษตร 
 3. บริการวชิาการอยา่งทัว่ถึง ประชาชนน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการเกษตรไทย ธ ารงไวซ่ึ้งศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 
 5. สนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษาท่ีสร้างประโยชน์แก่สังคมและสร้างความเขม้แขง็ใหน้กัศึกษา 
 6. ปลุกจิตส านึกแก่สังคมในการอนุรักษแ์ละหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะ  ดา้นการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ให้รู้จกั คิดคน้
ความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2. เพื่อศึกษา วจิยั พฒันาใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาวชิาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 3. ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมความเป็นอยูอ่ยา่งไทย มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อเป็นแนวทางการท างาน และการ
ด าเนินชีวติ ตลอดจนส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีดีของสังคม 
 5. แสวงหาและพฒันาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการศึกษา วจิยั เพื่อใหเ้กิดความ 
กา้วหนา้ทางวชิาการ 
 

 
 
 



1.3 การวเิคราะห์สภาพการณ์ (SWOT Analysis) 
 การวเิคราะห์สภาพการณ์ (SWOT Analysis) ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นการระดม
ความคิดจากบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการทบทวนยทุธศาสตร์และจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี พ.ศ. 
2553 ท่ีไดช่้วยกนัพิจารณาถึงปัจจยัภายในและภายนอกคณะท่ีมีส่งเสริมสนบัสนบัสนุนหรือท าใหเ้กิด
ปัญหาต่อการด าเนินงานของคณะ ซ่ึงการระดมความคิดนั้น ไดมี้การแบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มของ
แต่ละดา้น ซ่ึงขอ้มูลจากการวเิคราะห์องคก์รไดน้ ามาใช ้ เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการปรับปรุง
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2552 และน าขอ้มูลในการวเิคราะห์มาเป็นเคร่ืองมือก าหนดแนวทาง
ในการจดัท ากลยทุธ์ โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2553       ดงัน้ี 
 

ด้านหลกัสูตรและวชิาการ 
       จุดแข็ง 

1. บุคลากรสายวชิาการท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นจ านวนมาก
และมีประสบการณ์ในการสอนในระดบัดีมากและมีอิสระ มีทกัษะท่ีมีความหลากหลาย 

2. หลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นหลกัสูตรเฉพาะทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย 
3. คณะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเก่าแก่และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

ของคนทัว่ไป 
4. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถในทกัษะวชิาชีพ อดทน สู้งาน 
5. มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศในการพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
6. มีการใหบ้ริการวชิาการจากฐานเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีสามารถน ามาใชร่้วมกบัการเรียน

การสอนและมีการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการใหเ้กษตรกร นกัวชิาการ 
นกัเรียนและผูส้นใจ ไดเ้ขา้ชม 

7.  มีการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีมีความเขม้เข็ง มีการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัมหาวทิยาลยั และมีกิจกรรมท่ีท าสามารถสร้างช่ือเสียงใหค้ณะและ
มหาวทิยาลยั 

8. คณะมีรายไดจ้ากผลผลิตและงานบริการเป็นของตนเองและสามารถสนบัสนุน
งบประมาณในการบริหารงาน 

9. มีกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 



       จุดอ่อน 
1. นกัศึกษาท่ีมีคุณภาพเลือกเรียนดา้นการเกษตรมีจ านวนลดนอ้ยลง 
2. ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ ครุภณัฑก์ารศึกษา ครุภณัฑอ่ื์น ๆ และอุปกรณ์การเรียนการสอน มี

อายกุารใชง้านมานาน 
3. การบูรณาการดา้นหลกัสูตรระหวา่งภาควชิาและคณะยงัมีไม่มากพอและตอ้งเพิ่มการ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรใหม้ากข้ึนรวมถึงการแนะแนวการศึกษาใหก้บัโรงเรียนต่าง ๆ 
4. นกัศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมการสร้างแผนและการประกนัคุณภาพการศึกษานอ้ย 
5. ขาดการสร้างบรรยากาศดา้นวชิาการ เช่น การจดัสัมมนาทางวชิาการ 
6. บุคลากรบางส่วนท่ีมีภาระงานดา้นการเรียนการสอนมากส่งผลกระทบต่อภาระงานใน

แต่ละภาคการศึกษา 
7. ขาดการสร้างวฒันธรรมในการท างานท่ีดี และการท างานเป็นทีมใหม้ากข้ึน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือในกิจกรรมของคณะมากข้ึน 
8. การสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจในการท างานและความกระตือรือร้นในการท างานควร

จะมีอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
9. การมอบหมายงาน ไม่มีความเหมาะสมกบัความถนดั เพื่อจะไดใ้ชท้กัษะ และความรู้ใน

กรปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 
10. บุคลากรสายวชิาการ สายสนบัสนุนเป็นผูท่ี้เขา้สู่ช่วงใกลเ้กษียณอายรุาชการควรจะ

วางแผนรองรับกบัจ านวนบุคลากรใหเ้หมาะสม 
11. การจดัใหบุ้คลากรสายวชิาการและสายอ่ืน ๆ ท่ีเกษียณ และใกลเ้กษียณอายรุาชการให้

ค  าแนะน ากบัหน่วยงานและบุคลากร 
12. การจดัท าฐานขอ้มูลของคณะควรเป็นปัจจุบนัใหง่้ายต่อการตดัสินใจ 

 
       โอกาส 

1. คณะมีศิษยเ์ก่าท่ีใหก้ารสนบัสนุนการท างานของรุ่นนอ้ง มีภาพลกัษณ์ของบณัฑิตแม่โจ้
ยงัมีความอดทน สู้งาน และคณะมีช่ือเสียงดา้นการเกษตร 

2. นโยบายของรัฐบาล ดา้นเกษตรอินทรีย ์อาหารปลอดภยั เป็นแนวทางปรับปรุงหลกัสูตร 
และงานวจิยั 

3. วกิฤตเศรษฐกิจท าใหอ้งคก์รต่าง ๆ หนัมาใหค้วามสนใจการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
4. มีความร่วมมือกบัหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศในการพฒันา

หลกัสูตรในการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
5. การใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนท าใหไ้ดรั้บรู้และเขา้ถึงปัญหาของเกษตรกรไดโ้ดยตรง 

 



     อุปสรรค 
1. มีจ านวนสถาบนัท่ีเปิดสอนดา้นการเกษตรจ านวนมากข้ึน 
2. ค่านิยมทางการศึกษาของเยาวชนในการเลือกเรียนดา้นการเกษตรของเยาวชนเปล่ียนไป 
3. คุณภาพของนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนดา้นการเกษตรลดลง 
4. ประเพณีการรับนอ้งมีผลต่อการตดัสินใจ 
5. นโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ไม่มีความแน่นอนและชดัเจน 

 

ด้านการวจิัย 
      จุดแข็ง 

1.  คณะมีคณาจารยจ์  านวนหน่ึงท่ีมีประสบการณ์ดา้นงานวจิยั  
2.  นกัศึกษาทุกระดบัมีส่วนร่วมในการท างานวิจยักบัคณาจารย ์
3.  คณะเร่ิมมีนโยบายสนบัสนุนใหบุ้คลากรท างานวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
4 . บางสาขา/ภาควชิามีความพร้อมทางดา้นอุปกรณ์และห้องปฏิบติัการในการท างานวิจยั 

   5.  คณะฯ ประกอบดว้ยสาขาวชิาการท่ีหลากหลาย 
6.  คณะฯ มีวฒันธรรมในองคก์รในการท างานวจิยัแบบพี่นอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
7.  กลไกภายในองคก์รเอ้ือต่อการท างานวิจยัและมีเครือข่ายพร้อมท่ีจะรองรับดา้นการวจิยั 
 

     จุดอ่อน 
1 . ระบบบริหารจดัการอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานวจิยั  เพื่อส่วนรวมยงัไม่มี 

    ประสิทธิภาพเพียงพอ 
2.  ผลงานวจิยัตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ/นานาชาติยงัมีอยูน่อ้ย 
3.  บุคลากรยงัไม่พฒันาศกัยภาพท่ีขอแหล่งทุนขนาดใหญ่จากภายนอก 
 

      โอกาส 
1 . คณะฯ ตั้งอยูใ่นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานวจิยักบัพืชในเขตก่ึง
ร้อน (sub tropics) และท่ีสูง 

2.  นโยบายดา้นการวจิยัทางการเกษตรของรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะฯ  
3 . คณะฯ มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและสามารถท างานวจิยัเชิงพื้นท่ี
ร่วมกบัเกษตรกรได ้

 
 
 
 



      อุปสรรค 
1.  สถาบนัท่ีเปิดสอนดา้นการเกษตรมีจ านวนมากข้ึน 
2.  ค่านิยมทางการศึกษาของเยาวชนต่อการเลือกเรียนเกษตรลดลง 
3 . นโยบายทางการศึกษาท่ีเนน้เร่ืองการบริหารจดัการงบประมาณของมหาวทิยาลยัไม่เอ้ือ

ต่อการท างานวจิยั (นกัศึกษา ป.โท) 
4 . นโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรไม่มีความแน่นอนและชดัเจน 
 

ด้านการบริการวชิาการ 
      จุดแข็ง 

1 . คณะฯ มีฐานการเรียนรู้ท่ีมาจากงานวจิยัสามารถน ามาใชร่้วมกบัการเรียนการสอน 
2 . ฐานเรียนรู้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
3 . ฐานเรียนรู้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
4 . มีช่องทางการใหบ้ริการวิชาการทางวทิย ุ
5 . มีศูนยฝึ์กอบรมทางการเกษตรในระดบัชาติและนานาชาติ 
6 . มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และท างานร่วมกบัชุมชน 
7 . บางฐานเรียนรู้มีเทคโนโลยหีลายระดบัใหเ้กษตรกรเลือกใช้ 
 

      จุดอ่อน 
1 . งบประมาณสนบัสนุนฐานเรียนรู้และบริการวชิาการมีจ ากดั 
2 . ฐานการเรียนรู้และบริการวชิาการยงัไม่เช่ือมโยงกบัหน่วยงานเอกชนในการถ่ายทอดและ
สนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ 

3 . ขาดแคลนส่ือสารสนเทศผา่นเครือข่ายออนไลน์ เพื่อสนบัสนุนการบริการวชิาการ 
4 . การบริการวิชาการ บางกรณีวิทยากรไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงประยกุตใ์หเ้กษตรกรไป
ใชไ้ดจ้ริง 
  

      โอกาส  
1.  ฐานการเรียนรู้สามารถท างานร่วมกบัหน่วยงานรับรองมาตรฐานการผลิตผลการเกษตร

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อขยายโอกาสการผลิตภาคเกษตร 
2 . ขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการวชิาการเน่ืองจากฤดูกาล แกไ้ขไดโ้ดยใชส้ารสนเทศสนบัสนุน 
 

      อุปสรรค 
1.  การใหบ้ริการวชิาการดา้นการเกษตรในบางกรณีมีขอ้จ ากดัทางดา้นฤดูกาล 
2 . ผูรั้บบริการรุ่นใหม่ขาดแคลนความรู้ทกัษะพื้นฐาน 



ด้าน การด ารงศิลปวฒันธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
      จุดแข็ง 

1. มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท านุบ ารุงฯ ท่ีต่อเน่ืองยาวนานไดแ้ก่ กิจกรรมแข่งขนักลอง
หลวง จดัรถกระทง โดมพระราชทานปริญญาบตัร กิจกรรมคืนชีวติกลว้ยไมไ้ทยสู่ไพร
พฤกษฯ์  

2. คณะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและ 
        ส่ิงแวดลอ้ม 

3.   มีแหล่งทุนสนบัสนุนจากองคก์รทั้งภายนอกและภายใน เช่น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มูลนิธิกลว้ยไมไ้ทย 

4. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ชมรมกลองหลวง   
กองทพับก  
พระต าหนกัดอยตุง  กรมป่าไม ้ฯลฯ 

 

      จุดอ่อน 
1. การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่ม (ภายในคณะฯ) 
2. บุคลากรภายในคณะฯ ให้ความร่วมมือนอ้ย (สาย ก) 
3. งบประมาณในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ังไม่เพียงพอ 
 

      โอกาส 
1. เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่บุคลากร 
2. สามารถน าผลการวจิยัมาบูรณาการกบังานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น
โครงการวจิยัเอ้ืองแซะ การสกดักล่ินหอมจากดอกเอ้ืองแซะ  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น กองทพับก ชมรมกลองหลวง    
กรมป่าไม ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. คณะฯ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสามารถจดักิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

       อุปสรรค 
1. ระเบียบการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกนั เช่น ระบบการเบิก-จ่าย 
2. การติดต่อประสานงาน  ดา้นการส่ือสาร  ไม่ชดัเจน 
3. การส่ือสารดา้นเทคโนโลย ีไม่เขา้ถึงหน่วยงานท่ีร่วมปฏิบติังาน 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมแต่ละอยา่ง (ฤดูฝน ) 
5. การคมนาคมไม่สะดวก ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ในบางพื้นท่ี (ทุรกนัดาร) 
6. สภาวะโลกร้อน มีผลต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม (กลว้ยไมต้าย) 
 



ด้านการบริหาร 
         จุดแข็ง 

1. คณะผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจในการบริหารงาน  เพื่อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ท่ีตั้ง
ไว ้

2. มีระบบการกระตุน้ และสนบัสนุนใหบุ้คลากรโดยเฉพาะอาจารยใ์หมี้การพฒันาตนเอง 
เพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ โดยการสนบัสนุนงบประมาณและแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ 

3. มีระบบสวสัดิการช่วยเหลือบุคลากร โดยใชด้อกผลจากกองทุนของคณะฯ 
4. บุคลากรสายสนบัสนุนและสายปฏิบติัการมีความรู้ ความสามารถในสาขาวชิาชีพและมี

ทกัษะหลากหลาย 
5. มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
6. บุคลากรใหค้วามส าคญักบัการท างานมากข้ึน และมีวฒันธรรมในองคก์รแบบพี่นอ้ง 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
7. มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน   
 

จุดอ่อน 
1. ควรส่งเสริมใหมี้กาสร้างวฒันธรรมในการท างานท่ีดี และการท างานเป็นทีมใหม้ากข้ึน 

เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในกิจกรรมของคณะมากข้ึน 
2. บุคลากรขาดทกัษะในการพฒันาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน เพื่อให้

การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกตอ้ง รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
3. ระบบขอ้มูล(บญัชี 3 มิติ) ไม่สามรถน ามาใชอ้ยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจนและถูกตอ้งตาม

ระเบียบของทางราชการ และไม่สามารถบ่งบอกถึงศกัยภาพในตวัระบบวา่มีความ
ถูกตอ้งและแม่นย  า และไม่สามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ดท้นัเหตุการณ์เม่ือตอ้งการใชข้อ้มูล 

4. การขออนุมติัเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้  
5. มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการครุภณัฑ,์ บางคร้ังไม่มีแผนการจดัซ้ือครุภณัฑท์ าใหต้อ้งโอน

เงินเพ่ือจดัซ้ือ  
 

โอกาส 
1. มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการความรู้ เช่น ฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ี

บุคลากรคณะฯ สามารถเขา้ร่วมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 

อุปสรรค 
1. นโยบายของภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น การยบุเลิก

หน่วยงานระดบัภาควชิา 



ด้านวเิทศสัมพนัธ์ 
จุดแข็ง 

1. สามารถติดต่อกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นท่ียอมรับ  ของมหาวทิยาลยัต่างประเทศทัว่โลก 
3. ปัจจุบนัทางคณะฯ  มีบุคลากรท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ  มีความส านึกท่ีเป็น

ตวัแทนของคณะในการท่ีจะติดต่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
4. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีเทคนิควิธีการและประสิทธิภาพท่ีจะสามารถสร้างความร่วมมือกนั

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศใหดี้ในระดบัประเทศ 
5. ผูบ้ริหารของคณะมองเห็นความส าคญัในเร่ืองของการเจรจาความร่วมมือทุกๆดา้นกบั

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

จุดอ่อน  
1. ขาดกิจกรรมต่อเน่ืองกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือในหลายๆ

ดา้นเช่น ดา้นทางวชิาการ วจิยั แลกเปล่ียนบุคลากร ดูงาน และฝึกงานเป็นตน้ 
2. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณแก่บุคลากร เป้าหมายในเร่ืองการร่วมมือในทุก ๆ 

ดา้นยกตวัอยา่งเช่น ใหง้บคนละ 55,000 บาทต่อปีงบประมาณ แต่ค่าตัว๋เคร่ืองบินก็ไม่
เพียงพอแลว้ 

3. ขาดแผนความร่วมมือในระยะยาวท าใหข้าดความต่อเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียน
ผูบ้ริหารชุดเดิมเป็นปัจจุบนัเช่น Curtin U. ในออสเตรเลีย เป็นตน้ 

4. บุคลากรบางส่วนยงัมีประสิทธิภาพทางการใชภ้าษาในระดบัท่ีไม่เป็นท่ีหนา้พอใจ
รวมทั้ง นกัศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

5. บางหน่วยงานในคณะยงัขาดอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ท่ีจะเอ้ือใหเ้กิดความร่วมมือดา้น
งานวจิยัระหวา่งสถาบนัอ่ืน ๆ 

 

โอกาส 
1.    มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัความร่วมมือกบัหน่วยงานในต่างประเทศ 
2.    มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัในการสร้างปรัชญา วสิัยทศัน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันานาชาติมาก 
        ยิง่ข้ึน 
3.  คณะใหก้ารตอ้นรับกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศในทุกเร่ืองเช่น การศึกษาดูงาน การ 
       ฝึกงาน     และการวจิยัเป็นตน้ 
 
 

 



อุปสรรค   
1. มีระเบียบและขอ้จ ากดัของมหาวทิยาลยัท่ีจะอนุมติัใหบุ้คลากรเดินทางไปเจรจาความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศ 
2. ขาดการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัในดา้นงบประมาณ 
3. ในบางกรณีระดบัคณะท าไดดี้กวา่ระดบัของมหาวทิยาลยัเช่นขอทุนการศึกษา การวจิยั 

การฝึกงาน และการแลกเปล่ียนบุคลากรเป็นตน้ 
 

ด้านยุทธศาสตร์ 
จุดแข็ง 

1. มีการสัมมนาทบทวนและพฒันาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติังานประจ าปี 
2. แผนยทุธศาสตร์ของคณะมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัทั้ง  

5  ดา้น 
3. มีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและมีการด าเนินตามขั้นตอนท่ี สกอ.ก าหนด 
4. แผนการปฏิบติังานมีความยดืหยุน่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้
5. มีแผนการด าเนินงานครบทุกประเด็นยทุธศาสตร์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และพฒันาแผนประจ าคณะมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนเป็นระยะในรูปของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

     จุดอ่อน 
1. ตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้
2. การก าหนดตวับ่งช้ีตวัช้ีวดัและเป้าหมายมีไม่ครบทุกตวับ่งช้ี 
3. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินโครงการครบทุกโครงการ 
4. ขาดแผนยทุธศาสตร์ท่ีบูรณาการภารกิจดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
5. มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดได ้
6. ไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาการด าเนินงาน 
7. การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
8. แผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดยงัขาดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัและสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกเช่นประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

9. ขาดกลยทุธ์ในการสร้างรายไดใ้หก้บัหน่วยงานของคณะ การปรับแผนยอ่ยยงัขาดการ
ปรับปรุงในแต่ละไตรมาสในกรณีท่ีนโยบายของรัฐบาลเปล่ียน 

 
 



โอกาส 
1. มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 
2. มหาวทิยาลยัไดจ้ดักิจกรรมใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนเขา้ร่วมรับการอบรมและ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์ในระดบัมหาวทิยาลยัเพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนของคณะ 
3. การจดัท าแผนสามารถน าไปบูรณาการกบัคณะอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 

มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์  เช่น  แผนยทุธศาสตร์ดา้น
การบริการวชิาการ 
 
 

อุปสรรค 
1. ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท ากิจกรรมต่างๆ ตามแผนยทุธศาสตร์จากบุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอก 
2. หน่วยงานภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาแผนของคณะ  เช่น  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  สถาน

ประกอบการ  ศิษยเ์ก่า 
3. มหาวทิยาลยัไม่มีตน้แบบให้กบัคณะในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
4. แผนยทุธศาสตร์ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยัยงัขาดความเช่ือมโยงในการท าโครงการและ

กิจกรรมในบางตวัช้ีวดั 
5. การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะหรือระดบัมหาวทิยาลยัยงัขาดความสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัขาดความรวดเร็วในการปรับแผนท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
เร่งด่วนของชาติ  เช่น  โครงการตน้กลา้อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลยั กลยุทธ์มหาวทิยาลยั กลยุทธ์คณะผลติกรรมการเกษตร 

1. การผลิตบัณฑิตท่ี มี
มาตรฐานและคุณภาพตาม
ความตอ้งการของประเทศ 

1.1  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ท่ี มี
ปัญญา ความรู้ ทกัษะ อดทน สู้งาน มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตวั
ตอบสนองต่อบริบทความเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 . 1 . 1 มุ่ ง เน้นกา รส ร้ า งและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางและสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของตลาดแรงงาน
และสงัคม 

1.1.1.1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และทกัษะดา้นการเกษตร
ท่ีมีความอดทน สู้งาน ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สงัคมและประเทศ 

1.1.1.2.  พัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตรให้มีความ
ทันสมัย และมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.1.1.3. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทาง
วิ ช า ก า รกับห น่ ว ย ง าน  มหา วิ ทย า ลัย ในและ
ต่างประเทศ 

1.1.1.4. สอดแทรกความรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมไวใ้น
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

1.1.1.5. สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.1.1.6. จดัอบรมให้นักศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัย 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวทิยาลยั กลยุทธ์คณะผลติกรรมการเกษตร 

2. ความเป็นเลิศดา้นการวิจยั
และนวตักรรม  

2.1  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
มห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ 

2.2 มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเสริม สร้างขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลดา้นการ เกษตร
เชิงบูรณาการ 

2.1.1 สร้างใหม้หาวิทยาลยัเป็นองคก์ร
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning 
Organization)  โดยเฉพาะในเชิง
การเกษตร 

 

2.1.1.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิต
ผลงานวจิยัและนวตักรรมท่ีเนน้ดา้นการเกษตร 

2.1.1.2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์
และน าเสนอผลงานวจิยัในและต่างประเทศ 

2.1.1.3. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจยัในชั้น
เรียนและงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

2.1.1.4. สร้างเครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงาน และ
มหาวทิยาลยัในและต่างประเทศ 

2.1.1.5. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อท าวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญ
ชาวส าหรับการท างานวจิยั 

3. การบูรณาการองคค์วามรู้
ท่ี เพิ่ มศักยภาพและ ขีด
สมรรถนะของชุมชน 

3.1มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติของคนทุกระดบั  

3.2มหาวทิยาลยัมีการบริการทางวชิาการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภูมิภาคและประเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูน้ า
และแหล่งเรียนรู้ ช้ีแนะดา้นการ
บริการวชิาการแก่สังคม  
โดยเฉพาะดา้นการเกษตรเชิง  
บูรณาการ โดยเนน้ระบบเกษตร
มัน่คงและปลอดภยั 

3.1.1.1.สร้างฐานเรียนรู้ทางการเกษตรใหเ้ป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และบริการวชิาการสู่ชุมชน 
สังคมและประเทศ 

3.1.1.2.พฒันาฐานเรียนรู้ให้เป็นแหล่งใหบ้ริการ
วชิาการท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพระดบัชาติ 

3.1.1.3. แสวงหาแนวทางในการเพิ่มรายไดจ้ากการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และฐานเรียนรู้ทางการเกษตร 



ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัย 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวทิยาลยั กลยุทธ์คณะผลติกรรมการเกษตร 

   3.1.1.4. แสวงหาแหล่งทุนภานอกและเครือข่ายใน
การถ่ายทอดองคค์วามรู้และฐานเรียนรู้ทางการเกษตร 
3.1.1.5. พฒันาฐานเรียนรู้ให้เป็นหน่วยงานท่ีช่วย
แกไ้ขปัญหาทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรและ
ประเทศใหมี้ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ 

4. การด ารงศิลปวฒันธรรม
และรักษาระบบนิเวศของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

4.1 ผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษาและ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัมีส่วน
ส าคญัในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 . 1 . 1 ส่ ง เส ริมและสนับส นุนให้
มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ าและมีส่วน
ร่วม ในก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  สื บส าน
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน  และการ
ฟ้ื น ฟู อ นุ รั ก ษ์ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ น์  
ธรรมชาติวทิยาอยา่งต่อเน่ือง 

4.1.1.1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอ นุ รักษ์ธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.1.1.2. สนับสนุนให้มีการศึกษาภูมิปัญญาลา้นนา
ร่วมกบังานวจิยัเชิงบูรณาการ 

4.1.1.3. ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญา
ลา้นนาใหแ้ก่บุคลากรและนกัศึกษา 

4.1.1.4. ก าหนดให้การเขา้ร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นส่วน
หน่ึงของการผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์



 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัย 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวทิยาลยั กลยุทธ์คณะผลติกรรมการเกษตร 

   4.1.1.5. ก าหนดใหมู้ลนิธิกลว้ยไมไ้ทยฯ เป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีสนบัสนุนโครงการและ
กิจกรรมในการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะกลว้ยไมไ้ทยพื้นบา้น 

5. การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

5.1 มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยยดึหลกั 

    ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมและพึ่งพา
ตนเองได ้ 

5.1.1 มุ่งเนน้การบริหารจดัการแบบ
มืออาชีพท่ีเอ้ือต่อการแข่งขนัได ้

5.1.1.1. พฒันาระบบการเงินและบญัชีให้
สอดคลอ้งกบัระบบบญัชี 3 มิติโดยมีแนว
ทางการใชเ้งินท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

5.1.1.2. มุ่งเนน้ในการพฒันาผูบ้ริหาร คณาจารย์
และบุคลากรไดมี้สมรรถนะ มีความรอบรู้และ
ทกัษะและปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 

5.1.1.3. มุ่งเนน้ใหมี้การใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่ง
เป็นรูปธรรมในทุกดา้น 

5.1.1.4 พฒันาระบบการบริหารจดัการตามแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติังานอยา่งมีสวนร่วม
ของบุคลากรทุกระดบัของคณะ 



1.5  สรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

      

ประเด็น จ านวน จ านวนกจิกรรม งบประมาณ งบประมาณ รวม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ตัวช้ีวดั /โครงการ แผ่นดิน เงินรายได้   

1 8 21                                    -                          3,020,000                        3,020,000  

2 5 20                                    -                          1,570,600                        1,570,600  

3 3 11                                    -                          2,410,000                        2,410,000  

4 1 20                          163,400                           120,000                           283,400  

5 3 18                                    -                          1,080,000                        1,080,000  

รวม 20 90 163,400 8,200,600 8,364,000 

 
 
 
 
 
 

 



1.6 ภารกจิหลกัของหน่วยงาน 
 1.6.1 การเรียนการสอน  
 คณะมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรี 7 หลกัสูตร  ระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร  และ
ระดบัปริญญาเอก 2 หลกัสูตร  รวมมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 15 หลกัสูตร  

 

หลกัสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลกัสุตร คือ 
  1) วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวชิาอารักขาพืช 
  2) วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวชิาปฐพีศาสตร์ 
  3) วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวชิาพืชไร่ 
  4) วทิยาศาสตรบณัฑิต (พืชศาสตร์) สาขาวชิาพืชสวน 
  5) วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวชิาเกษตรเคมี 
  6) วทิยาศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาพลงังานทดแทน 
  7) วทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร 
 

 ระดับปริญญาโท  จ านวน 6 หลกัสูตร คือ  
  1) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (พืชไร่) 
  2) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาพืชสวน) 
  3) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ปฐพีศาสตร์) 
  4) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การใชท่ี้ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
        ย ัง่ยนื) 
  5) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาภูมิสังคมอยา่งย ัง่ยนื) 
  6) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (พฒันาทรัพยากรชนบท) 
 

 ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลกัสูตร คือ  
  1) วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พืชไร่) 
  2) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (พฒันาทรัพยากรชนบท) 
 

1.6.2 การวจัิย 
คณะไดรั้บงบประมาณวิจยัในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งส้ิน   3,047,925 บาท ดงัน้ี (ขอ้มูล ณ 

เดือนพฤศจิกายน 2552) 
  1) แหล่งทุนจากเงินภายในสถาบนั จ านวนเงิน              90,000  บาท  
  2) แหล่งทุนจากเงินภายนอกสถาบนัจ านวนเงิน       2,957,925 บาท 
 



 1.6.3 การบริการวชิาการแก่สังคม 
 คณะมีกิจกรรมการบริการวชิาการแก่สังคม ดงัน้ี 
  1) ฐานการเรียนรู้ดา้นเกษตร จ านวน 7 ฐาน 

2) การจดัฝึกอบรมสัมมนาทางวชิาการ 
  3) การออกรายการวทิย ุ
  4) การจดันิทรรศการทั้งในและนอกสถานท่ี  
  5) การฝึกอบรมระยะสั้น   
  6) บุคลากรเป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ 
  7) การใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกร 
  8) การใหบ้ริการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 
 

1.6.4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 1) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บุคลากรและนกัศึกษาของคณะ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการการท านุบ ารุงศิลป
วฒัน ธรรม ซ่ึงคณะและมหาวทิยาลยัเป็นผูจ้ดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  เช่นงานพระราชทานปริญญาบตัร 
งานพิธีรดน ้าด าหวัผูว้า่ราชการจงัหวดั งานพิธีรดน ้าด าหวัผูบ้ริหารและคณาจารยอ์าวุโสของ
มหาวทิยาลยั งานวนัไหวค้รู งานถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน  งานพิธีวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี งานวนัลอยกระทง งานพิธีวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช  
เป็นตน้   

2) การอนุรักษธ์รรมชาติ 
โครงการคืนชีวิตกลว้ยไมไ้ทยสู่ไพรพฤกษ ์ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีการปล่อย

กลว้ยไมไ้ทยคืนสู่ป่า ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

ท่ีปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดี 5 ฝ่าย หวัหนา้ภาควชิา 5 ภาควชิา 

เลขานุการคณะ หวัหนา้ส านกังาน
กิจการพิเศษ 

ส านกังานกิจการพิเศษ 
ส านกังาน

เลขานุการคณะ 

ภาควชิา 5 ภาควชิา 

หลกัสูตรท่ีสงักดัภาควชิา หลกัสูตร/วชิาท่ี
สงักดัคณะ 



1.8 จ านวนบุคลากร  
 

ภาควชิา/
หน่วยงาน 

สายวชิาการ 
รวมสาย
วชิาการ 

สาย
สนบัสนุน 

รวม
ทั้งหมด 

วฒิุการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

พืชไร่ - 9 6 6 4 5 - 15 10 25 
พืชสวน - 9 10 7 10 2 - 19 22 41 
ทรัพยากรดิน - 2 4 3 1 2 - 6 5 11 
อารักขาพืช - 3 7 4 5 1 - 10 6 16 
ส่งเสริม
การเกษตร 

- - 5 3 1 1 - 5 3 8 

ส านกังาน
กิจการพิเศษ 

- - - - - - - - 13 13 

ส านกังาน
เลขานุการคณะ 

- - - - - - - - 27 27 

รวม - 23 32 23 21 11 - 55 86 141 

 
 
1.9 จ านวนนักศึกษา 
  จ  านวนนกัศึกษา ในปีการศึกษา 2552 มีรวมทั้งส้ิน ดงัน้ี 
  1) ระดบัปริญญาตรี   จ านวน  2,139  คน 
  2) ระดบัปริญญาโท   จ านวน     223  คน 
  3) ระดบัปริญญาเอก   จ านวน        17 คน 
     รวมทั้งส้ิน จ านวน   2,379 คน 
 
1.10 งบประมาณทีไ่ด้รับ 
 คณะไดรั้บงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งส้ิน 76,072,400 บาท  แยกเป็น 
 1)    งบประมาณแผน่ดิน จ านวน    48,329,400 บาท 
 2)    งบประมาณเงินรายได ้จ านวน 27,743,000 บาท 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
สรุปผลการประเมนิในภาพรวม



ขอ้ ๕  สรุปผลการประเมินภายในภาพรวมของหน่วยงาน 
 ๕.๑  สรุปผลการประเมินผลรายงานการควบคุมภายในดา้นการบริการส าหรับผูบ้ริหาร มีดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ ผลประเมิน ขอ้ควรแกไ้ข  ปรับปรุง ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
๑.    พนัธกิจ   ไม่มี 
 ๑.๑  วตัถุประสงค ์

 

๑.๒  การวางแผน 
 

๑.๓  การติดตามประเมินผล 

มี/ใช ้
 

มี/ใช ้
 

มี/ใช ้ แต่ตอ้งปรับปรุง 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

๒.  กระบวนการปฏิบติังาน   ไม่มี 
 ๒.๑  ประสิทธิผล 

 

๒.๒  ประสิทธิภาพ 

มี/ใช ้ แต่ตอ้งปรับปรุง 
 

มี/ใช ้ แต่ตอ้งปรับปรุง 

เอกสารเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานเป็นปัจจุบนั  
 

ความมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

 

๓.  ทรัพยากร   ไม่มี 
 ๓.๑  การจดัสรรทรัพยากร 

 
 
 
 
 

๓.๒  ประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร 

มี/ใช ้ แต่ตอ้งปรับปรุง 
 
 
 
 
 

มี/ใช ้ แต่ตอ้งปรับปรุง 

๑. จดัล าดบัตามความส าคญัของวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน 
๒. การจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงานบรรลุผลท่ีดีท่ีสุด  
ในการสร้างความสมดุล ประสิทธิผล กบัประสิทธิภาพได ้คือ
หลกัปฏิบติัสม ่าเสมอ 
 

๑. บุคคลยอมรับมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก าหนดวา่จะตอ้ง
ปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด หรือสูงกวา่ 
๒. มีการประเมินผลระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นคร้ัง
คราวเพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

 



รายการ ผลประเมิน ขอ้ควรแกไ้ข  ปรับปรุง ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
๔.  สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน   ไม่มี 
 ๔.๑  การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
๔.๒  ความสอดคลอ้งการด าเนินงาน 

มี/ใช ้ ๑. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
๒. มีการก าหนดวธีิการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั
และมาตรฐานท่ีก าหนด 
๓. มีกลไกการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและมาตรฐาน 
 
ควรมีการติดตามประเมินผล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.๒  สรุปผลการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหารส าหรับบุคลากรมีดงัต่อไปน้ี 
รายการ ผลประเมิน ขอ้ควรแกไ้ข  ปรับปรุง ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

๑.  ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

มี/ใช่  แต่ตอ้งปรับปรุง ๑. ควรแกไ้ขในทุกเร่ือง 
๒.  การประสานการท างานความร่วมมือระหวา่งประธานหลกัสูตร
และคณะกรรมการ รวมทั้งผูป้ฏิบติังาน 
๓.  การวางแผนปฏิบติังาน 
๔.  ในบางรายวชิาท่ีใชอ้าจารยภ์ายในช่วยสอนควรกระจายให้
ครอบคลุมหลาย ๆ ศาสตร์มากข้ึน 
๕. การแบ่งหนา้ท่ีการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไวอ้ยา่ง
เหมาะสม 
๖.  เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจระบบและวธีิการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
๗.  เจา้หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถท่ีมี
อยู ่
๘.  เจา้หนา้ท่ีใชค้วามรู้และความสามารถในการปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 
๙. เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
๑๐.  เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
๑๑.  ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
๑๒. ความเร็ว ความทนัเวลา การประชาสัมพนัธ์ และการ
ประสานงาน 
๑.๑๓.  การพฒันาบุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ียงัคง
ท างานไม่มีประสิทธิภาพ 
๑.๑๔.  การวางตวับุคคลให้เหมาะสมกบังาน 

๑.  ไม่ชดัเจนในเร่ืองนโยบายผูบ้ริหาร 
๒.  ควรก าหนดใหมี้การควบคุมภายใน 



รายการ ผลประเมิน ขอ้ควรแกไ้ข  ปรับปรุง ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
๒.  ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และ
รายงานการเงิน 

มี/ใช่  แต่ตอ้งปรับปรุง ๑. ควรแกไ้ขในทุกเร่ือง 
๒. ขอ้มูลระหวา่งานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการสอบยนัความถูกตอ้งอยา่ง
สม ่าเสมอ 
๓.  ความเร็วของขอ้มูล 
๔.  ความรวดเร็ว ความเป็นปัจจุบนั ความแม่นย  าในระเบียงต่าง ๆ 
ความโปร่งใส 
๕.  ปริมาณงานมีมาก ควรเพิ่มก าลงัคน 
 

๑.  การท าใหมี้ความรวดเร็วข้ึน 

๓.  การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

มี/ใช่  แต่ตอ้งปรับปรุง ๑. ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองการมีส านึกในเร่ืองกฎระเบียบ
ราชการ 
๒. ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๓. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
๔.  การก าหนดมาตรการส่งเสริมใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
เหมาะสม 
๕.  การก าหนดมาตรการหรือบทลงโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่
ปฏิบติักฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีความชดัเจนและ
เป็นธรรม 
๖.  การก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปดว้ยความเคร่งครัด 
๗.  ความแม่นย  าในระเบียงของเจา้หนา้ท่ี ความเป็นธรรม และความ
ซ่ือสัตย ์

๑.  ควรมีการอบรมในเร่ือง service Mind 
แก่เจา้หนา้ท่ี 



รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
หน่วยงาน  คณะผลติกรรมการเกษตร 

ณ  วนัที ่  ๓๐   เดือน   กนัยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    หน่วยงานได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบเก่ียวกับ
จริยธรรมท่ีบุคลากรควรปฏิบติัอย่างทัว่ถึง  ผูบ้ริหาร
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละ
จ ริยธรรม   บุคลากร มีความ รู้ความสามารถ ดี  
โครงสร้างขององค์กรและสายบงัคบับญัชามีความ
ชดัเจน  เหมาะสม  การมอบอ านาจมีความเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบติั  การบริหารด้านบุคลากรใช้ระบบ
คุณธรรม 
 

 
   มีโครงสร้างองค์กรและสายบังคับบัญชาท่ี
ชดัเจน มีการมอบอ านาจท่ีเหมะสม  บริหารด้าน
บุคลากรโดยใช้ระบบคุณธรรม  มีการติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ทุกเดือน 

๒.  การประเมินความเส่ียง 
    มีการก าหนดปรัชญา  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจไว้
อย่างชัดเจน  กิจกรรมต่าง ๆ  สอดคล้องในการท่ีจะ
ท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ด้วยงบประมาณ  
และทรัพยากรท่ีจดัสรรใหอ้ยา่งเหมาะสม  ฝ่ายบริหาร
มีการระบุความเส่ียงจากปัจจยัภายในองค์กร  มีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 

 
   มีการก าหนดปรัชญา  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจไว้
อย่างชดัเจน จดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  น า
ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหาร
ความเส่ียง 

๓.  กจิกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีท าให้มัน่ใจว่า  เม่ือ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้   กิ จกรรม เพื่ อก ารควบ คุมจะ ช้ี ให้
ผู ้ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังาน  เพื่อให้เกิดความระมดัระวงัและสามารถ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 

  
   มีการก าหนดนโยบายและมีการติดตามผลการ
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ  ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  ทุก เ ดือน  เ ช่น  ก าร รับทราบ
ความกา้วหนา้ของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  และการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. 

 

แบบ ปย.๑ 



 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
   มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี เ ก่ี ยว เ น่ืองกับการ
ปฏิบติังาน  การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  
การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ  ท่ีใช้
ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององคก์ร  รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กรมีการ
ส่ือสารไปยังผู ้บริหารและผู ้ใช้ภายในองค์กร  ใน
รูปแบบท่ีช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ป ระ สิ ท ธิ ผ ล   แ ล ะ ให้ ค ว า มมั่น ใ จ ว่ า   มี ก า ร
ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร  ท่ีมีผลท าให้
องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 
 

 
    ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมีความ
เหมาะสม  มีการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมา
ช่วยในการด าเนินงานมากข้ึน ได้แก่ ระบบ e-
document , e-learning , ระบบ FIS , ระบบบญัชี  ๓  
มิติ , ระบบ GFMIS  รวมทั้ง  Internet  และ  
Intranet 

๕.  การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน  โดยก าหนดวิธี
ปฏิบติังานเพื่อติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภ า ย ในอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ละ เ ป็ น ส่ วนห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนการปฏิบติัตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุม
งานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   นอกจากน้ี  มีการประเมินผลแบบรายคร้ัง  (Separate 
Evaluation)  เ ป็นคร้ังคราว  กรณีพบจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพร่องควรก าหนดวธีิปฏิบติัเพื่อให้ความมัน่ใจวา่  
ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บ
การพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉัยสั่งการให้
ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 
 
 

 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  
ผูบ้ริหารมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเน่ือง  ปีละ  ๒  คร้ัง  คือ  รอบ  ๖  
เดือน  และรอบ  ๑  ปี 



 

ผลการประเมินโดยรวม :- 
 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องคป์ระกอบของการควบคุม
ภายใน  หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 

 
 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ) 
 คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
 วนัท่ี          เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

ด้านการเรียนการสอน 
  1. หลกัสูตรไม่ไดม้าตรฐานตาม
หลกัเกณฑข์อง สกอ. 

 
1.1 ขาดการปรับปรุงหลกัสูตร   

 
5 

 
1. ติดตามความกา้วหนา้ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรต่าง ๆ  ในท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ  ทุก
คร้ัง 

 
30  กนัยายน  

2552 
รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการฯ 

 
 

 
 
 

 

 
- ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาคณะผลิตกรรมการ
เกษตร เพื่อตรวจติดตามหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา  และ
คณะกรรมการวชิาการคณะผลิตฯ เพื่อ
ติดตามหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี 
- ไดด้ าเนินการน าหลกัสูตรท่ีปรับปรุง
เขา้ท่ีประชุมกรรมการของแต่ละ
หลกัสูตร ก่อนจะน าเขา้ท่ีประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ทุกคร้ัง 

  2. การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 

2.1 อาจารยผ์ูส้อนขาดความรู้ในดา้น
การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

5 1. จดัฝึกอบรมการเรียนการสอนแบบ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใหอ้าจารยผ์ูส้อน 
 

30  กนัยายน  
2552 

รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการฯ 

 - ไดด้ าเนินการจดัอบรมการเรียนการ
สอนแบบผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว  
เม่ือวนัท่ี  7  พฤษภาคม  2552 
- อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจใน
การเรียนการสอนแบบผู ้เ รียนเป็น
ศูนยก์ลางเพ่ิมข้ึน 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

3. ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการ
เรียนการสอนและการพฒันา
หลกัสูตร 

3.1 ไม่มกีารรายงานข้อมูลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเรียนการ
สอนและการพฒันาหลกัสูตร 

5 1. สร้างระบบให้มกีารรายงานข้อมูล 30  กนัยายน  
2552 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการฯ 

 - มกีารรายงานข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในส่วนของหลกัสูตรปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 

  สถานะการด าเนนิการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ช่ือผูจ้ดัท า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ 

ต าแหน่ง   คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วนัท่ี           /  พฤศจกิายน   /  2552 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

ดา้นการวจิยั 

  1. ได้รับการสนบัสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกน้อย 

 

1.1 อาจารย์ยงัขาดประสบการณ์ใน
การเขียนโครงการวจิยัเพือ่เสนอต่อ
แหล่งทุนภายนอก 

1.2 คณะมอีาจารย์ใหม่ทีข่าด
ประสบการณ์ในการท าวจิยัและขอ
แหล่งเงนิทุน 

 

3 

 

1. จดัการอบรมการเขียน
โครงการวจิยั 

2. ฝึกประสบการณ์ให้อาจารย์ท าวจิยั
และเขียนโครงการเสนอโดยใช้แหล่ง
ทุนภายในคณะก่อน 

 

30 กนัยายน 
2552 

รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัฯ 

 

 

 

- แนะน าบุคลากรใหม่ให้พบนักวจิยั
อาวุโสเพือ่แนะน าการเขียนโครงการ 

- เปิดทุนสนับสนุนภายนอก 

- เปิดประชุมเสวนากบันักวจิยั 

- นักวจิยัได้รับปรึกษาและแลกเปลีย่น
ในการหาทุนในคณะฯ 

2.  ขาดบทความงานวจิยัท่ีไดรั้บ
การอา้งอิง 
 

2.1 นกัวจิยัของคณะมีผลงานตีพมิพ์
ลงในฐานขอ้มูลระดบันานาชาตินอ้ย 

2 1. คณะสนบัสนุนใหน้กัวจิยัท่ีมี
ผลงานวจิยัไดรั้บการตีพิมพแ์ละ
ไดรั้บการบนัทึกขอ้มูลในระบบ
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ 

30 กนัยายน 
2552 

รองคณบดีฝ่าย
วจิยัฯ 

 - ประชาสัมพนัธ์การเขียนผลงานวจิยั
และตพีมิพ์ผลงานวจิยัในฐานข้อมูล
สากล 

 

 

 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 

  สถานะการด าเนนิการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ช่ือผูจ้ดัท า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ 

ต าแหน่ง   คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วนัท่ี           /  พฤศจกิายน   /  2552 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

ด้านการบริการทางวชิาการ 
1. ฐานการเรียนรู้ขาดกระบวนการ
ในการด าเนินใหค้รอบคลุม ตาม
ระบบ PDCA 

 
1.1  ไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวชิาการ 

 
4 

 
1.  คณะจดัใหมี้การประเมินความพึง
พอใจจากผูเ้ขา้รับบริการฐานการ
เรียนรู้การเกษตรและแจง้ผลใหฐ้าน
การเรียนรู้ไดรั้บทราบเพื่อจะไดน้ า
ขอ้มูลไปปรับปรุงแกไ้ข 

 
30 กนัยายน 

2552 
รองคณบดีฝ่าย

วจิยัฯ 

 

 

 

- ตดิตามการประเมนิผลผู้ได้รับการ
บริการในฐานเรียนรู้การเกษตรต่าง ๆ  
เป็นร้อยละของความพงึพอใจในการ
เข้ารับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 

  สถานะการด าเนนิการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ช่ือผูจ้ดัท า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ 

ต าแหน่ง   คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วนัท่ี           /  พฤศจกิายน   /  2552 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒                                                

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  1. นกัศึกษาไม่สามารถน าระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้
ในกิจกรรมของนกัศึกษาได ้

 
1.1 นกัศึกษาไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 
5 

 
1. จดัฝึกอบรมดา้นระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 
 
 
 

 
30  กนัยายน  

2552 
รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 

 

 

 

- จดัฝึกอบรมด้านระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้น านักศึกษา 
เมือ่วนัที ่ 29  ธันวาคม  2551 

- นักศึกษามคีวามเข้าใจในระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  และเร่ิมน า
ระบบนีม้าปรับใช้ในการท างานโดยมี
การแต่งตั้งอุปนายกสโมสรนักศึกษา
ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาเข้ามา
รับผดิชอบดูแลการด าเนินกจิกรรม
ของนกัศึกษาภายในคณะฯ 

 

 

 

 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 

  สถานะการด าเนนิการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ช่ือผูจ้ดัท า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ 

ต าแหน่ง   คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วนัท่ี           /  พฤศจกิายน   /  2552 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

ด้านการบริหารจดัการ 
  1. การพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหารขาดทิศทางท่ีชดัเจน 

 
1.1 ขาดการประเมินศกัยภาพ  และผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  

 
4 

 
1. จดัใหมี้การประเมินศกัยภาพและ
ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
2. จดัท าแผนและกลไกการพฒันา
ศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการ
ประเมิน และด าเนินการตามแผน
อยา่งครบถว้น 
 
 

 
30  กนัยายน  

2552 
รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ไดด้ าเนินการประเมินศกัยภาพและ
ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารคณะฯ 
ซ่ึงประกอบดว้ยคณบดี รองคณบดี 
หวัหนา้ภาควชิา หวัหนา้สาขา 
ประธานหลกัสูตรฯ  เลขานุการคณะฯ 
หวัหนา้งาน หวัหนา้หน่วย แลว้เสร็จ 
- ไดจ้ดัสมัมนาการพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้ริหารคณะฯ ในหวัขอ้ “การ
บริหารความเส่ียงภายในองคก์ร” เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2552 
- ผูบ้ริหารและบุคลากรคณะฯ มี
ความรู้ความเขา้ใจ ในการบริหาร
ความเส่ียงภายในองคก์รเพ่ิมข้ึน  และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
หน่วยงานไดดี้ข้ึน 

 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

 

ความเส่ียง 

(๑) 

 

ปัจจยัเส่ียง 

(๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

 (๓) 

วธีิการในการจดัการ 

กบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูรั้บผดิชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอ้คิดเห็น 

(๗) 

  2. ขาดขอ้มูลในการวางแผนและ
พฒันางานดา้นการใหบ้ริการ
ยานพาหนะและการใหบ้ริการ
หอ้งสมุดของคณะ 

2.1 ขาดการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ  

4 1. จดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดคณะฯ 
2. จดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการยานพาหนะของ
คณะฯ 
3. น าผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

30  กนัยายน  
2552 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
 

- ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูล
มาวเิคราะห์ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดและผูใ้ชบ้ริการ
ยานพาหนะของคณะฯ โดยไดผ้ลการ
วเิคราะห์ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด มีความ
ความพอใจมาก เฉล่ียเท่ากบั 3.92 
ส่วนของผูใ้ชบ้ริการยานพาหนะ มี
ความพอใจปานกลาง เฉล่ียเท่ากบั 
3.38 
- จากผลการประเมินความพึงพอใจท า
ใหค้ณะฯ  ไดรั้บทราบถึงระดบัความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงงานในอนาคต 

 
 

ช่ือผูจ้ดัท า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์   โอสถาพนัธ์ุ 

ต าแหน่ง   คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วนัท่ี           /  พฤศจกิายน   /  2552 

  สถานะการด าเนนิการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แบบ  คส.มจ. ๐๓ 

 



 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที3่   
แผนบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 



 

              
                   แบบตารางประเมินความเส่ียง                                                        แบบ คส.มจ. ๐๔ 

หน่วยงาน   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

ด้านกลยุทธ์ 
 

 
1 .  ป ัจ จัย นอ กมีก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่
ต ล อ ด เ ว ล า ท า ใ หม มี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไวม 
 
2.  การติดตามความ
คืบหนมาและการส่งผล
การด าเนินงานโครงการ
ล่าชมา 

 
4 
 
 
 
 
 
 
3 

 
4 
 
 
 
 
 
 
3 

 
16 
 
 
 
 
 
 
9 

 
สงู 
 
 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
12 
 
 
 
 
 
 
8 

 
มกีาร
ทบทวนกล
ยทุธ ์

 
 
 

จดัท าบนัทกึ
ตดิตามการ
รายงานผล
โครงการ 

 
1 .  ก าหนดใหมมีโค รงการ
ทบทวนกลยุ ทธ์ แ ล ะก า ร
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปีทุกปี 
 
 
2.  ก าหนดใหมมกีารรายงาน
ผลการติดตามการด าเนิน
โครงการเป็นประจ าทุกเดอืน
ในการประชุมประจ าเดือน
ของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

 

รองฯยุทธศาสตร์ฯ
และงานนโยบาย
แผน และประกัน
คุณภาพ 
 
 
งานนโยบายแผน 
แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพ 
 
 



 

 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

  
3 .  ขม อ มู ล ก า ร จัด ท า
รายงานประจ าปีและการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติ ร า ช ก า ร
ไดม ร ับ ล่ า ชม า แล ะข าด
ความสมบรูณ์ 
 

 
4 

 
3 

 
12 

 
สงู 

 
10 

 
จดัท าค าสัง่
และ
มอบหมาย
งานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 
3.  จัดท าค าสัง่มอบหมาย
งานและประชุมชีแ้จง 

 

งานนโยบายแผน 
แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

ด้านการด าเนินงาน 
1.  ด้านการเรียนการสอน 

1.1  หลกัสตูรยงัไมไ่ดม
ด าเนินการตาม TQF  

 
 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
25 

 
 
 
 

สงูมาก 

 
 
 
 
16 

 
 
 

มแีผนลด
ความเสีย่ง 

 
 

 

รองคณบดฝีา่ย
วชิาการและ
มาตรฐาน
การศกึษาและ
หวัหนมางานบรกิาร
การศกึษาและ
กจิการนกัศกึษา 

1.2  การสอนทีเ่นมน
ผูมเรยีนเป็นส าคญั 

 4 4 16 สงู 10 มแีผนลด
ความเสีย่ง 

 รองคณบดฝีา่ย
วชิาการและ
มาตรฐาน
การศกึษาและ
หวัหนมางานบรกิาร
การศกึษาและ
กจิการนกัศกึษา 

๒.  ด้านวจัิย 1. ขาดการกระตุน้การ
เผยแพร่ผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์ อยา่งชดัเจนและ
เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 
 

2 
นอ้ย 

4 
สูง 

8 ปาน
กลาง 

6 สนบัสนุนการ
แปล
ผลงานวจิยั 

1. สนบัสนุนการแปลผลงานวจิยั
ของอาจารยท่ี์จะน าเสนอตีพิมพใ์น
ระดบันานาชาติ  มีประกาศ
สนบัสนุนค่าตอบแทนงานวจิยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพ ์

รองวจิยัฯ 

 



 

 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

 2. ขาดการพฒันากลไก
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การวจิยั  โดยพฒันา
สมรรถนะนกัวจิยัอยา่งไม่
เหมาะสม 

4 
สูง 

4 16 เส่ียงสูง 12 ส ารวจ
สมรรถนะ
นกัวจิยั 

2. ทางคณะฯมีโครงการ KM 
สมรรถนะนกัวจิยัท่ีจะด าเนินการ
ในปี 2553 

 

รองวจิยัฯ 

 3. ขาดพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

3 3 9 ปาน
กลาง 

6 จดัท าระบบ
ฐานขอ้มูล 

3.1 ไดมี้ระบบฐานขอ้มูล MIS ใน
ระดบัมหาวทิยาลยั เฉพาะดา้นวจิยั 
3.2 มหาวทิยาลยัพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  
เพื่อการวจิยั 

รองวจิยัฯ 

๓.  ด้านบริการวชิาการแก่
สังคม 

1. ขาดการพฒันาระบบและ
กลไกในการบริการทาง
วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4 2 8 ปาน
กลาง 

6 พฒันาระบบ
และกลไกการ
บริการวชิาการ 

1. ระดมความคิดในการพฒันา
ระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการ 

รองวจิยัฯ 

 2. ขาดการจดัท าแผนการ
เช่ือมโยงและบูรณาการ  
บริการวชิาการใหเ้ขา้กบั
พนัธกิจดา้นอ่ืน ๆ อยา่งเป็น
ระบบ 

2 4 8 ปาน
กลาง 

6 จดัท าแผน
เช่ือมโยงบูรณา
การ 

2. คณะผลิตฯไดมี้กิจกรรมเชิญ
เจา้หนา้ท่ีจากกองแผนงานเพื่อให้
ความรู้ในการเขียนโครงการ

วชิาการใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของคณะและมหาวทิยาลยั  และ
บูรณาการการเรียนการสอนและ
งานวจิยัในการใหบ้ริการวชิาการ 

รองวจิยัฯ 

 



 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

๔.  ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ดา้นการมีส่วนร่วม  

 
 
ประชาชนส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมลด
นมอยลง 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
6 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 
4 

 
 

มแีผนลด
ความเสีย่ง 

 
 

1.  ก าหนดใหมมกีารประเมนิ
ผูมเขมารว่มกจิกรรม 

 
 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
กิจการนกัศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

5.  ด้านบริหารจัดการตาม
ภารกจิของหน่วยงาน 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - - - - - 

 
- 

ด้านธรรมาภิบาล 
1.  ด้านการเงิน 

 
ขาดการจดัการท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงนิของ
คณะฯ 
 

 
4 

 
3 

 
12 

 
สงู 

 
9 

 
มแีผนลด
ความเสีย่ง 

 
ก าหนดใหมมกีารจดัท ากลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคลมองกับ
ยทุธศาสตรข์องคณะฯ 

 
30 กนัยายน 2553 
ร อ ง คณบ ดี ฝ่ า ย
บรหิาร 

2.  ด้านพสัดุ ไมม่คีวามเสีย่ง - - - - - - - - 

3.  ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - - - - - - 

4.  ด้านบริหารงานบุคคล ไมม่คีวามเสีย่ง - - - - - - - - 

5.  ด้านความโปร่งใส 
 

ข า ด ขม อ มู ล ใ น ก า ร
วางแผนและพฒันางาน
ดมานการใหมบริการของ 
ส านกังานเลขานุการ 
 

4 3 12 สงู 9 มแีผนลด
ความเสีย่ง 

ก าหนดใหมมกีารประเมนิ
ความพงึพอใจของผูมใชมบรกิาร 
ส านกังานเลขานุการคณะฯ 

30 กนัยายน 2553 
ร อ ง คณบ ดี ฝ่ า ย
บรหิาร 
 



 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดบั 
RISK 

ระดบั RISK 
ท่ียอมรบัได ้

วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ดมานความปลอดภยั 
 

 
 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - - - - - - 

2. ดมานระบบฐานขมอมลู 
 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                แผนการบริหารความเส่ียง                                                                     แบบ คส.มจ.๐๕ 
หน่วยงาน  คณะผลติกรรมการเกษตร      มหาวทิยาลัยแม่โจ้                                                                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
ความเส่ียง 

(๑) 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 (๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

(๓) 
 

วิธีการในการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง 
(๔) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผิดชอบ 

(๕) 

 
หมาย
เหตุ 
(๖) 

ด้านกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที ่1.1.1 
 
 

 
1. ปจัจยัภายนอกมกีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลาท าใหมมผีลกระทบต่อ
กลยทุธท์ีก่ าหนดไวม 
 
 
2. การตดิตามความคบืหนมาและการ
ส่งผลการด าเนินงานโครงการล่าชมา 
 

 
 

 
1. ก าหนดใหมมโีครงการทบทวนกลยทุธแ์ละ
การจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี ทุกปี 
 
 
 
2. ก าหนดใหมมกีารรายงานผลการตดิตามการ
ด าเนินโครงการเป็นประจ าทุกเดอืนในการ
ประชุมประจ าเดอืนของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
 

     
30 กนัยายน  2553 
รองคณบดฝีา่ยยทุธศาสตร ์
และงานนโยบาย แผน และ
ประกนัคุณภาพ 
 
30 กนัยายน  2553 
งานนโยบาย แผน และ
ประกนัคุณภาพ 

 

 
 

 
3. ขมอมลูการจดัท ารายงานประจ าปี 
และการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริายการไดมรบัล่าชมา
และขาดความสมบรูณ์ 
 

 
 

 
จดัท าค าสัง่และมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 

     
30 กนัยายน  2553 
งานนโยบาย แผน และ
ประกนัคุณภาพ 

 



 

 
 

ความเส่ียง 
(๑) 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 (๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

(๓) 
 

วิธีการในการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง 
(๔) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผิดชอบ 

(๕) 

 
หมาย
เหตุ 
(๖) 

ด้านการด าเนินการ 
1.  ด้านการเรียนการสอน 
 
 

 
1. หลกัสตูรยงัไมไ่ดมด าเนินการตาม 
TQF 
 
 
 
 
2. การสอนทีเ่นมนผูมเรยีนเป็นส าคญั 
 

 
25 
 
 
 
 
 
 

16 

 
1. ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อใหมเกดิความ
เขมาใจในการด าเนินการตรม TQF ในระดบั
คณะ 
 
 
 
1. สรมางแบบฟอรม์บนัทกึกจิกรรมการจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
2.  ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อใหมเกดิความ
เขมาใจ ในระดบัหลกัสตูร 
 

     
30 กนัยายน 2553 
รองคณบดฝีา่ยวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษาและ
หวัหนมางานบรกิารการศกึษา
และกจิการนกัศกึษา 
 
 

 

2.  ด้านวจัิย 
1. ขาดการกระตุน้การเผยแพร่
ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 
อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม
ยิง่ข้ึน 

ขาดการกระตุน้การเผยแพร่ผลงานวจิยั  1. สนบัสนุนการแปลผลงานวจิยัของอาจารยท่ี์จะ
น าเสนอตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ  มีประกาศสนบัสนุน
ค่าตอบแทนงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์

30 กนัยายน 2553   
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

 

 



 

 
 

 
ความเส่ียง 

(๑) 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 (๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

(๓) 
 

วิธีการในการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง 
(๔) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผิดชอบ 

(๕) 

 
หมาย
เหตุ 
(๖) 

2. พฒันากลไกบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อการวจิยั  โดยพฒันา
สมรรถนะนกัวจิยัอยา่งไม่
เหมาะสม 

ขาดการส ารวจสมรรถนะนกัวจิยัเพื่อการ
พฒันา 

 2. ทางคณะฯมีโครงการ KM สมรรถนะนกัวจิยัท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2553 

30 กนัยายน 2553   
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

 

3. พฒันาระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

ขาดระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  3.1 ไดมี้ระบบฐานขอ้มูล MIS ในระดบัมหาวทิยาลยั 
เฉพาะดา้นวจิยั 
3.2 มหาวทิยาลยัพฒันาระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์  เพื่อการวจิยั 

30 กนัยายน 2553   
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

 

3.  ด้านบริการวชิาการแก่
สังคม 
1. ขาดการพฒันาระบบและกลไก
ในการบริการทางวชิาการใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขาดการพฒันาระบบและกลไก  1. ระดมความคิดในการพฒันาระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการ 

30 กนัยายน 2553   
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

 

2. ขาดการจดัท าแผนการ
เช่ือมโยงและบูรณาการ  บริการ
วชิาการใหเ้ขา้กบัพนัธกิจดา้นอ่ืน 
ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ขาดการจดัท าแผนเช่ือมโยงบูรณาการ  2. คณะผลิตฯไดมี้กิจกรรมเชิญเจา้หนา้ท่ีจากกอง
แผนงานเพื่อใหค้วามรู้ในการเขียนโครงการวชิาการให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะและมหาวทิยาลยั  และ
บูรณาการการเรียนการสอนและงานวจิยัในการ
ใหบ้ริการวชิาการ 

30 กนัยายน 2553   
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

 

 



 

 

 
ความเส่ียง 

(๑) 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 (๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

(๓) 
 

วิธีการในการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง 
(๔) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผิดชอบ 

(๕) 

 
หมาย
เหตุ 
(๖) 

4.  ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
4.1  ด้านการมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 
ประชาชนส่วนใหญ่มสี่วนรว่มกบั
กจิกรรมลดนมอยลง 

 
 
6 

 
 
เผยแพรใ่หมความรูมโดยการจดัการแข่งขนัโดย
เปิดโอกาสใหมประชาชนมามสี่วนรว่มมากยิง่ขึน้ 

     
     
30 กนัยายน 2553 
รองคณบดฝีา่ยกจิการ
นกัศกึษา 
 
 

 

5.  ด้านการบริหารจัดการ
ตามภารกจิของหน่วยงาน 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ความเส่ียง 

(๑) 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 (๒) 

ระดบั
ความส าคญั 

(๓) 

 
วิธีการในการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง 

(๔) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผิดชอบ 

(๕) 

 
หมาย
เหตุ 
(๖) 

ด้านธรรมาภิบาล 
1.  ด้านการเงิน 
 

 
ขาดการจดัการท าแผนกลยุทธท์าง
การเงนิของคณะฯ 

 
12 

 
ก าหนดใหมมกีารจดัท ากลยทุธท์างการเงนิที่
สอดคลมองกบัยทุธศาสตรข์องคณะฯ 

     
    30 กนัยายน 2553 
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
 

 

2.  ด้านพสัดุ ไมม่คีวามเสีย่ง - - -  

3.  ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ กฎระเบียบ 

ไมม่คีวามเสีย่ง 
- - - 

 

4.  ด้านบริหารงานบุคคล ไมม่คีวามเสีย่ง - - -  

5.  ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
 

ขาดขมอมลูในการวางแผน และพฒันา
งานดมานการใหมบรกิารของส านกังาน
เลขานุการ 

12 ก าหนดใหมมกีารประเมนิความพงึพอใจของ
ผูมใชมบรกิาร ส านกังานเลขานุการคณะฯ 
 

    30 กนัยายน 2553 
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
 

 

                                                                                                                   
               ชื่อผูมรายงาน....................................(หนมาหนมาหน่วยงาน) 
                                                                ต าแหน่ง........................................................................... 
                                                                                                                 วนัที.่.............  เดอืน..............................พ.ศ..................... 
 

 

 



 

แผนการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กจิกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ประเมินผลการด าเนินงานปี 2552             

2.  จัดท าแผนปี 2553  และคู่มือ             

3.  ส่งรายงานผลปี 52 คู่มือปี 53 ให้ มหาวิทยาลยั             

4.  ประชุมคณะกรรมการ             

5.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร             

6.  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบ ๖ เดือนและจัดส่ง
รายงานให้มหาวิทยาลยั 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


