
(หน้า 1-7) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …2564….. 

ชื่อหน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ    1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าเปา้หมาย จ านวนนสิิตท่ีเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจ านวนมากขึ้น 

กลยุทธ ์ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมาจากความร่วมมอืกับโรงเรียน 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1.  1.จ านวนนิสิตเข้าศกึษา

ในคณะมีจ านวนน้อย

กว่าเป้ารับ 

 

1.ความเสี่ยงด้าน

ยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์ (Strategy) 

ปัจจัยภายใน 

1.ขาดการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

2.ค่าเทอมนิสิต ม.พะเยา ถือ

ว่าสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ใกล้เคียง 

3.ความคล่องตัวในการบรหิาร

จัดการ 

ปัจจัยภายนอก 

1.มีมหาวทิยาลัยที่เปิด

หลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านการเกษตรในภูมิภาค

หลายสถาบัน 

2. จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีจ านวนลดลง 

เนื่องจากเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ 

1. งบประมาณการ

บรหิารจัดการลดลง 

2.ภาระงานของ

อาจารย์ลดลง 

3. การด าเนินงาน

ของคณะไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ 

ปัจจัยภายใน 

1.การท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

แสดงความโดดเด่น

ของหลกัสูตร เพื่อให้

นักเรียนและผูป้กครอง

สนใจมาเลือกเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

มากขึน้ 

2.การจัดท าโครงการ

รับตรงพิเศษส าหรับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

 

 

5 x 5 =25 (สูง

มาก) 

1.น าสื่อประชาสัมพันธ์

ที่จัดท าขึน้ เผยแพร่ไป

ยังโรงเรียนต่างๆ และ

ทางโซเชียลเนตเวิร์ค

และแนะแนวสญัจรใน

โรงเรียนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

2.ประสานกับกอง

บรกิารการศึกษาเพื่อ

ขอรับตรงในโครงการ

พิเศษของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและ

เพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และน า

ศิษย์เก่าไป

1. จ านวนผูส้มัคร 

เรียน    

2. จ านวนนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 

6 ทั่วประเทศ  

30 ก.ย. 2564 

/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/รอง

คณบดีฝ่าย

สื่อสารองค์กร

และกิจการนิสิต 



(หน้า 2-7) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

3.สถานการณ์โควิด สง่ผลต่อ

สภาพเศรษฐกิจและส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจเข้า

เรียน 

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เดิมที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทนุเพื่อ

การศึกษานิสิต 

(ส าหรับนิสิตใหมท่ี่

สมัครเข้าเรียน) 

5. โครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพบ

ผู้บริหารสถานศึกษา) 

และให้นสิิตมีส่วนรว่ม 

(รุ่นพี่ไปพบรุน่น้องที่

สถาบันเดมิ)และ

โครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในงานวนั

วิทยาศาสตร์/โครงการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท 

เพื่อหานิสิตเขา้ศึกษา

ในระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open 

house ในงานเกษตร

แฟร์ 

8. สร้างเครือข่ายและ

ท า MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 



(หน้า 3-7) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

9. สรา้งความเข้มแขง็

ของแตล่ะหลกัสูตร

เพื่อให้เกิดความโดด

เด่นและดงึดูดใหม้ีคน

มาเรียนมากขึน้ 

10. การจัดท าโรดโชว์ 

โดยมุ่งเน้นโรงเรียน

เป้าหมาย (จากสถิติ

การรับเข้า) 

11. การสรา้งเครือข่าย

กับครูแนะแนวของแต่

ละโรงเรียน 

12. ความร่วมมือกับ

โรงเรียนมัธยมเรื่อง 

เครดิตแบงค ์

13. การบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุง

ฐานข้อมูลครูแนะแนว 

ศิษย์เก่า ศิษยป์ัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร 

/น านิสิตเข้าค่าย 

16. สรา้งความร่วมมือ

กับวิทยาลัยเกษตร 

เพื่อให้โอกาสทางการ

ศึกษาให้นักเรียนที่

ส าเร็จการศึกษา ปวช./

ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิ



(หน้า 4-7) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

ทางการศึกษาให้กับ

บุคลากร 

17. การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านต่างๆเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ

ในการเข้าเรียน เช่น 

แรงจูงใจในการ

ตัดสินใจมาเรียนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ โดย

อาศัยข้อมูลจากนิสิต 

และข้อมลูโรงเรียนเดิม 

การวิเคราะห์ข้อมูลของ

ความต้องการ

ตลาดแรงงานทางด้าน

การเกษตร เพื่อ

น ามาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 5-7) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 6.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน  

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1.  การมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยอาศัยอ านาจ

หน้าที ่

ความเสี่ยงดา้นธรร

มาภิบาลและ

จรรยาบรรณ 

(Good Governance) 

ขาดการก าชบัและความ 

เข้าใจในหน้าที่ความรับผิด 

ชอบ  

1. ผลกระทบด้าน

ชื่อเสียง/ภาพลักษณ ์

2. ผลกระทบด้าน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ข้อก าหนดเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร และ

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

ในเร่ืองการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

1 x 5=20 (สูงมาก) 1. จัดท าแนวทาง

ปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณของ

บุคลากร 

2. มีข้อก าหนดโดยถือ

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

และงานที่เสี่ยงต่อ

ความเสียหายตัง้แต่ต้น

จนจบ เช่น การอนุมัติ 

การบันทึกบญัชี และ

การดูแลรักษา

ทรัพย์สิน 

1. มมีาตรการภายใน

เพื่อส่งเสรมิความ

โปร่งใสและป้องกัน

การทุจรติ 

30 ก.ย. 2563 

/รองคณบดี

ยุทธศาสตร์และ

บรหิารองค์กร 

 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม)   

ต าแหนง่ คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                     

                                                                                                                                                 วัน …………8..…. เดอืน .....ตุลาคม... พ.ศ. ......2563...... 



(หน้า 6-7) 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : จ านวนนิสิตลดลง 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปงีบประมาณ 

รายรับไมเ่พยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ด าเนนิงานท่ีมิใชเ่พื่อการลงทุน หรือมรีายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินและยังไม่สามารถหาเงิน

ไปช าระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ 
รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย และไมส่ามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอได้แต่คงมเีงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ ามาใชไ้ด ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แตม่หาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าท่ีประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอแต่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัยเล็กน้อย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แตม่หาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าท่ีประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอโดยไม่กระทบตอ่การด าเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 



(หน้า 7-7) 

 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : การมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปงีบประมาณ 

รายรับไมเ่พยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ด าเนนิงานท่ีมิใชเ่พื่อการลงทุน หรือมรีายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินและยังไม่สามารถหาเงิน

ไปช าระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ 
รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย และไมส่ามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอได้แต่คงมเีงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ ามาใชไ้ด ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แตม่หาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าท่ีประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอแต่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัยเล็กน้อย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แตม่หาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าท่ีประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอโดยไม่กระทบตอ่การด าเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

 


