
(หน้า 1-5) 

(RM-R12)  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร์ 4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าเป้าหมาย จํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจํานวนมากขึ้น 

กลยุทธ์ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มาจากความร่วมมือกับโรงเรียน 

 

ลําดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

จํานวนนิสิตเข้าศึกษาในคณะมีจํานวนน้อย

กว่าเป้ารับ 

4 x 5=20 (สูงมาก) 1.แสดงความโดดเด่นของหลักสูตรในเชิงรุกมากขึ้น 

2. นําสื่อประชาสมัพันธ์ที่จัดทาํขึ้น เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวิรค์และแนะแนว

สัญจรในโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 

3.ประสานกับทางงานบริการการศึกษาเพื่อขอรับ

ตรงในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะตามระยะเวลาตา่งๆ ที่มหาวิทยาลยั

อนุญาต 

4. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนําศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่สาํเร็จการศึกษา 

5. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต 

1. คณะได้ดาํเนินการประชาสัมพันธห์ลักสูตรในงาน 

Pet fair ที่ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า พะเยา 

2. คณะได้จัดทําหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 

ภาคพิเศษ และหลกัสูตร ทล.บ.

(เทคโนโลยีการเกษตร)  

3. ทํา MOUร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเพื่อ

ส่งเสริมใหส้มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผูน้ําองค์กร

เกษตรกร เกษตรกร และทายาท เกษตรกร ได้ศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศกึษา และ/หรือหลกัสูตรระยะสัน้

อื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-5) 

ลําดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

6. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พบผู้บริหารสถานศึกษา) และใหน้ิสติมีส่วนร่วม (รุน่

พี่ไปพบรุน่น้องที่สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การประชาสัมพันธ์หลักสตูรในงานวัน

วิทยาศาสตร/์โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพ 

7. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานสิิตเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

8. จัดกิจกรรม Open house  

9. สร้างเครือข่ายและทํา MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

10.สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เกดิ

ความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคนมาเรยีนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RM-R12)  



(หน้า 3-5) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร์ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน,งบประมาณ,พัสดุ,อาคาร,สถานที่) 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ไดร้ับมีการบริหารจัดการได้เพียงพอในรอบปีงบประมาณ 

กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดําเนินการที่ดี 

 

ลําดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

งบประมาณที่จัดสรรตามจํานวนหัวนิสิตโดยไม่ได้

คํานึงถึงความจําเป็นและธรรมชาติของหลักสูตร 

4 x 5=20 (สูงมาก) 1. จัดทําโครงการจัดหารายได้เข้าคณะ 

2. หาแหล่งทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอก เช่น 

Talent Mobility และสวก. 

3.พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก

เพื่อเพิ่มจํานวนนิสติ 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิเพื่อ

ขอรับเงินสนบัสนนุงบประมาณ Super KPIs จาก

มหาวิทยาลัย 

5. ได้จัดทําแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ

จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยหักร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รบัทัง้จํานวนเป็น

รายได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและรายได้คงเหลือหลังจากหัก

1. คณะได้รบังบประมาณ Super KPI ผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติ เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท 

2. คณะได้รบัการจัดสรรงบประมาณป ี2564 จาก

ค่าตอบแทนงานวจิัย (2.5%) เป็นจํานวนเงิน 

197,027  บาท และงบTalent Mobility 74,675  บาท 

3. คณะไดด้ําเนนิการเปิดหลักสูตรระดับปริญญา

เอก หลักสูตร ปร.ด.(สหวิทยาการทางการเกษตร) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอหลักสูตรไวใ้น

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

4. คณะได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกลุม่จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ขณะนี้อยูร่ะหว่างการพิจารณา 

 

3 x 5=15(สูง) 



(หน้า 4-5) 

ลําดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

เป็นรายไดใ้ห้คณะฯ จัดสรรร้อยละ 40 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของต้นสงักัด (หลักสูตร) และผูร้ับผิดชอบ 

6.เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวง 

อว. ในส่วน re-inventing 

7. ประสานงานกับ สวก. เพื่อเสนอโครงการวิจัยด้าน

เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RM-R12)  



(หน้า 5-5) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร์ 6.การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 

ลําดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

การมีผลประโยชนท์ับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที ่ 1 x 5=5 (ต่ํา) 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของ

บุคลากร 

2. มีข้อกําหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

พะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจน

จบ เช่น การอนุมัต ิการบันทึกบัญช ีและการดูแล

รักษาทรัพยส์ิน 

1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่าง

เคร่งครัด 

1 x 5=20 (ต่ํา) 

 

 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)   

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                      

วัน ………30…. เดือน .........กันยายน........ พ.ศ. ...2563...... 

 


