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แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ …2562…..
รอบ
 แผน
 6 เดือน
 12 เดือน
ชื่อหน่วยงาน ……คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ……
 การวิจัย
 การบริการวิชาการ
การบริหารความเสี่ยงด้าน  การผลิตบัณฑิต
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 การบริหาร
ประเภทของความเสี่ยง …………อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการน้อย………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงานย่อย …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ……………………………………………………………………………………………………………
กระบวนการปฏิบัติงาน/
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ปัญหา

วัตถุประสงค์และ
โครงการ/กิจกรรม
อาจารย์ดารง
วัตถุประสงค์
ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการมาก
น้ อย
ขึน้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึน้
โครงการ/กิจกรรม
การเตรี ยมความพร้ อมของ
อาจารย์ในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
1) อาจารย์ที่ยงั ไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
ได้ ดารงตาแหน่ง
บริ หารทาให้ ไม่มีเวลา
ทาผลงาน
2) ความกระตือรื อร้ น
ของอาจารย์เก่า
อาจจะลดลงเนื่องจาก
มีฐานเงินเดือนสูง
3. ด้ วยกรอบภาระ
งานของอาจารย์ใน
คณะมีหลายด้ าน และ
ต้ องทุ่มเทในการ

การประเมิน
ความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

มาตรการควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

มาตรการควบคุม
ที่เพิ่มขึ้น

การประเมิน
ความเสี่ยง
หลังการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

หมายเหตุ

2 x 3 = 6 (ปาน
กลาง)

1) การกระตุ้นให้ อาจารย์
ที่ยื่นขอประเมินการสอน
ให้ ยื่นผลงานวิชาการ
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด 2) มหาวิทยาลัย
ได้ ออกประกาศเรื่ อง
“กาหนดมาตรการ
ความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ” 3) ขัน้ ตอนการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
รวดเร็ วขึน้ 4) กฎระเบียบ

30 ก.ย. 2562 /
รองคณบดีฝ่าย
บริ หาร

คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มี
บุคลากรสายวิชาการ
ทังหมด
้
44 คน โดย
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน 16
ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ
36.40 เพิ่มขึนจากปี
้
การศึกษา 2561 ซึง่ มี
จานวน 13 ท่าน
เพิ่มขึนร้
้ อยละ 6.85

โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
ศักยภาพบุคลากร
และนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ ฯ
กิจกรรมที่2 โครงการ
KM วิจยั การเรี ยน
การสอนและประกัน
คุณภาพ

2 x 3 = 6 (ปาน
กลาง)

ในปี 2562
ทางคณะได้
เพิ่ม
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การทางาน
วิจยั เน้ น
ส่งเสริ มการ
ตีพิมพ์
ระดับ
นานาชาติ
การจัดทา
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ปัญหา

2. การควบคุมความ
โปร่ งใสหรื อ
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

กระบวนการปฏิบัติงาน/
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
วัตถุประสงค์และ
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานิสิตให้ มี
คุณภาพ

เพื่อให้ การจัดซื ้อจัดจ้ าง
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และเพื่อรองรับการ
ดาเนินการตาม พรบ.การ
จัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

กระบวนการจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐ นับเป็ น
กระบวนการสาคัญใน
การขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาคณะ แม้ วา่
การจัดซื ้อจัดจ้ างจะมี
ขัน้ ตอนและกลไก
ควบคุมตรวจสอบที่
รัดกุมอยู่ในระดับหนึ่ง
แต่ปัญหาการทุจริ ตใน
กระบวนการจัดซื ้อจัด

การประเมิน
ความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

มาตรการควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

มาตรการควบคุม
ที่เพิ่มขึ้น

การประเมิน
ความเสี่ยง
หลังการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

การขอตาแหน่งทาง
วิชาการที่เข้ มข้ นมากขึน้
ส่งผลให้ จานวนคนที่ยนื่
ขอเข้ าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึน้

1 x 3 = 3 (ปาน
กลาง)

บุคลากรของคณะฯ
จะต้ องไม่มีส่วนได้ ส่วน
เสียกับผู้ที่ยื่นซองประมูล
ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง และ
มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดังนี ้
1. คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง
2. คณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะ
3. คณะกรรมการเปิ ดซอง
4.คณะกรรมการตรวจรับ

หมายเหตุ

เอกสารการ
สอน การ
จัดทาตารา
เพื่อช่วย
พัฒนา
บุคลากร
คณะฯให้
พร้ อมสู่การ
ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
30 ก.ย. 62/
รองคณบดีฝ่าย
บริ หาร

คณะได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดังนี ้
1. คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
2. คณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะ
3. คณะกรรมการเปิ ด
ซอง4.คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ได้ มีการเตรี ยมความ
พร้ อมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการ
ทางาน เพือ่ ให้
สอดคล้ องกับการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

1 x 3 = 3 (ปาน
กลาง)
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ปัญหา

กระบวนการปฏิบัติงาน/
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
วัตถุประสงค์และ
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
จ้ าง ยังคงปรากฏให้
เห็นอยู่เสมอ

การประเมิน
ความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

มาตรการควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

มาตรการควบคุม
ที่เพิ่มขึ้น

การประเมิน
ความเสี่ยง
หลังการควบคุม
(โอกาสxผลกระทบ)

ลงชื่อ .........................................................คณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
(รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ)
วันที่ ….......….......……….................

3 / 12

หมายเหตุ

UP-IC

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ  6 เดือน
 12 เดือน
ชื่อหน่วยงาน …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.......
การบริหารความเสี่ยงด้าน
 แผนยุทธศาสตร์
 การผลิตบัณฑิต
 การวิจัยและประกันคุณภาพ
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาบุคลากร
 ทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่
……4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต..…………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์
.....เพื่อเพิ่มจานวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ .................................................................
โครงการ/กิจกรรม
......การรับตรงพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ.......................................................................................
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
......จานวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจานวนมากขึ้น...................................................
หน่วยงานย่อย
.......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....................................................................................
ความเสี่ยง
1.จานวนนิสิตเข้า
ศึกษาในบาง
สาขาวิชาน้อยกว่า
เป้าหมาย

ประเภท
ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. ข า ด ก า ร
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์
ห ลั ก สู ต ร อ ย่ าง
เป็นรูปธรรม
2.ค่าเทอมนิสิต ม.
พะเยา ถื อ ว่ า สู ง
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ใน
พืน้ ที่ใกล้เคียง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง
ผลกระทบ
ด้าน
คุณภาพ
การศึกษา

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

5 x 4 =20 (สูง
ปัจจัยภายใน
1 . ก า ร ท า สื่ อ มาก)
ประชาสั มพั น ธ์ เ พื่อ
แสดงความโดดเด่น
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
เพื่อให้ นั กเรียนและ
ผู้ ป กครองสนใจมา
เ ลื อ ก เ รี ย น ค ณ ะ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ฯ
มากขึน้

การ
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

วิธบี ริหารความเสี่ยง
มาตรการเชิงป้องกัน
1.นาสื่อประชาสัมพันธ์ที่
จัดทาขึน้ เผยแพร่ไปยัง
โรงเรียนต่างๆ และทาง
โซเชียลเนตเวิรค์และ
แนะแนวสัญจรใน
โรงเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน
2.ประสานกับทางงาน
บริการการศึกษาเพื่อ
ขอรับตรงในโครงการ

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

 การบริการวิชาการ
 ความปลอดภัย

ผลการ
ดาเนินงาน

30 ก.ย. 62
อยู่ระหว่างการ
ร อ ง ค ณ บ ดี ดาเนินการ
ฝ่ า ยวิ ช าการ/
หัวหน้าสาขา/
ประธาน
หลักสูตร

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

5 x 4 =20 (สูง
มาก)

ความเสี่ยง
ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง
โดยคณะฯ
ได้
พิจารณา
จัดทา
โปรแกรม
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

(โอกาส xผลกระทบ)

2.ก า ร จั ด ท า
โครงก ารรั บ ต ร ง
พิ เ ศษส าหรั บ คณะ
เ ก ษ ต ร ศ าส ต ร์ ฯ
โดยเฉพาะ
ปัจจัยภายนอก
1.มีมหาวิทยาลัยที่
มี ชื่อเสี ยงในพื้น ที่
ใ ก ล้ เ คี ย ง เ ป็ น
คูแ่ ข่ง

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน

ปัจจัยภายนอก
1.สร้างความโดด
เด่นของหลักสูตร
ต่างๆ ในคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
เพื่อให้แข่งขันกับ
สถาบันคูแ่ ข่งได้

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

วิธบี ริหารความเสี่ยง
พิเศษของคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
โดยเฉพาะตาม
ระยะเวลาต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยอนุญาต
3. หามาตรการและเพิ่ม
ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และนา
ศิษย์เก่าไป
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เดิมที่สาเร็จการศึกษา
4. จัดตั้งกองทุนเพื่อ
การศึกษานิสิต
5. โครงการแนะแนว
สัญจร (ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพบ
ผู้บริหารสถานศึกษา)
และให้นิสิตมีสว่ นร่วม
(รุ่นพี่ไปพบรุน่ น้องที่
สถาบันเดิม)และ
โครงการตลาดนัด
อุดมศึกษา/การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

คูข่ นานกับ
คณะMIS
คาดว่าจะ
สามารถ
ดึงดูดให้
นักเรียน
สนใจเข้ามา
เรียนมาก
ขึน้
เนื่องจาก
เป็นอาชีพที่
เป็นที่
ต้องการ
ตาม
นโยบาย
Thailand4.
0
-จัดทา
รายการ
เกษตร UP
channel ใน
งบประมา
ณ 62 เพื่อ
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

วิธบี ริหารความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ในงานวันวิทยาศาสตร์/
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ
6. การหาทุนวิจัยป.โท
เพื่อหานิสติ เข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. จัดกิจกรรม Open
house คณะเกษตรฯใน
งาน Pet fair ที่ห้าง Tops
มาตรการเชิงป้องกัน
1.สร้างความเข้มแข็งของ
แต่ละหลักสูตรเพื่อให้
เกิดความโดดเด่นและ
ดึงดูดให้มีคนมาเรียน
มากขึน้

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

เป็นอีก
ช่องทางใน
การ
ประชาสัมพั
นธ์คณะฯ
โดยเริ่ม
จากการ
พัฒนา
โครงร่าง
องค์กร
ภายในที่ดีสู่
ภายนอก
-สร้าง
เครือข่าย
MOU รับ
นิสิตใน
ประเทศ
ข้างเคียง

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ  6 เดือน
 12 เดือน
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ชื่อหน่วยงาน …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.......
การบริหารความเสี่ยงด้าน
 แผนยุทธศาสตร์
 การผลิตบัณฑิต
 การวิจัยและประกันคุณภาพ
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาบุคลากร
 ทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่
……5.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน,งบประมาณ,พัสดุ,อาคาร,สถานที่
วัตถุประสงค์
.....เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับอย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการ/กิจกรรม
......การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในรอบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
......งบประมาณที่ได้รับมีการบริหารจัดการได้เพียงพอในรอบปีงบประมาณ
หน่วยงานย่อย
.......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....................................................................................
ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ด้านการ
จั ด ส ร ร ต า ม ปฏิบัติงาน
จ า น ว น หั ว นิ สิ ต
โดยไม่ได้คานึงถึง
ความจ าเป็ น และ
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
หลักสูตร

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
จานวนนิสิตที่
รับเข้าน้อยกว่า
เป้าหมาย จึง
ส่งผลให้
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมี
จานวนน้อย

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ด้าน
คุณภาพ
การศึกษา

ใช้งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

4 x 4=16 (สูง
มาก)

การ
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

วิธบี ริหารความเสี่ยง
จัดทาโครงการจัดหา
รายได้เข้าคณะ

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย. 62
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

 การบริการวิชาการ
 ความปลอดภัย

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
รายได้ ปี 2560
เป็นเงิน
3,215,000 บาท
ปีงบประมาณ
2561 ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ เป็น
เงิน 3,129,000
บาท
ปีงบประมาณ

4 x 3=12 (สูง)

ความเสี่ยง
มีการลดลง
แต่อยู่ใน
ระดับที่สูง
มากอยู่ ซึ่ง
ทางคณะฯ
ก็ได้เสนอ
โครงการ
Young
Smart
Farmer
และการ
แปรรูปเนือ้
อัจฉริยะ
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

วิธบี ริหารความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

2562 ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ เป็น
เงิน 3,443,500
บาท บาท ซึ่งมี
เพิ่มขึน้ จากปีที่
ผ่านมาเล็กน้อย
แต่อย่างไรก็ตามมี
อาจารย์คณะ
ได้รับเงิน
สนับสนุน
ค่าชดเชยอาจารย์
ไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการใน
ภาคเอกชนให้กบั
หน่วยงานต้นกัด
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ประจาปี
งบประมาณ

เข้าไปในที่
สกอ. โดย
ได้รับการ
พิจารณา
งบประมา
ณ ใน
ปีงบประมา
ณ 2562
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

วิธบี ริหารความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

2562 (ดร.รณกร
สร้อยนาค, ผศ.
ดร.วัชระ แลน้อย
และ ผศ.กฤตภาค
บูรณวิทย์) เป็น
จานวนเงิน
384,000 บาท
และนามาใช้ใน
การบริหาร
จัดการคณะ

การบริหารความเสี่ยงด้าน

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ  6 เดือน
 12 เดือน
ชื่อหน่วยงาน …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.......
 แผนยุทธศาสตร์
 การผลิตบัณฑิต
 การวิจัยและประกันคุณภาพ
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาบุคลากร
 ทรัพยากร

 การบริการวิชาการ
 ความปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
หน่วยงานย่อย
ความเสี่ยง
1.มีนิสิต Drop out
เป็นจานวนมาก
เมื่อสิน้ ปีที่ 1

ประเภท
ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย

……4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต..…………………………………………………………………..
.....เพื่อให้จานวนนิสิต Drop out ลดลง...........................................................................................................
......การสอนเสริมให้นสิ ิตก่อนสอบ.......................................................................................................
......จานวนนิสิตที่ Drop out ลดลง.........................................................................................................
.......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....................................................................................
สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1.พืน้ ฐานการ
เรียนของนิสิตไม่
แน่นพอ
2.ตัวนิสิตขาด
ความ
กระตือรือร้น ไม่
สามารถปรับตัว
ได้และ ไม่มี
เป้าหมายในการ
เรียน

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง
ผลกระทบ
ด้านการ
เรียนการ
สอน

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

ปัจจัยภายใน
1.โครงการสอน
เสริมให้นิสิตชั้นปีที่
1ในรายวิชาที่จาเป็น
ก่อนสอบ
2.โครงการ Stop
drop out ที่ระดม
ความคิดเพื่อหา
แนวทางในการลด
จานวน drop out ให้
ลดลง
3. กิจกรรมเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ
และปรับแนวคิดให้
นิสิตภูมิใจในสาขาที่
เรียน เพื่อให้มีพลัง
และกาลังใจในการ

3 x 4 =12
(สูง)

การ
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

วิธบี ริหารความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30ก.ย. 2562
มาตรการเชิงป้องกัน
1.สร้างระบบการควบคุม ร อ ง ค ณ บ ดี
และติดตามของอาจารย์ ฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษาให้เห็นผล
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. ปรับทัศนคติในเชิง
บวกและสอนการใช้ชวี ิต
ในมหาวิทยาลัยให้กับ
นิสิต
3. โครงการ Drop Out
Challenge Award ให้
รางวัลจูงใจสาหรับนิสิต
ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึน้
(การตั้งกลุ่มติวระหว่าง
นิสิตกับนิสิต/รุ่นพี่กบั รุน่
น้อง)

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

จานวนนิสิตDrop
Out จากผลการ
เรียนในปี
การศึกษา 2560
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ติดตาม

3 x 3 =9
(ปานกลาง)

ความเสี่ยง
ยังคงอยุ่ใน
ระดับสูง
ต้อง
ควบคุม
ความเสี่ยง
ตามวิธีที่
กาหนดไว้
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
1. Class เรียน
ใหญ่เกินไป ที่มี
การรวมนิสิตจาก
คณะต่างๆ เช่น
คณะทาง
วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
ทาให้นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
เป็นฐานคะแนนให้

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาส xผลกระทบ)

เรียนจนสาเร็จถึงชั้น
ปีที่ 4
ปัจจัยภายนอก
1. ติดต่อ
ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน ขอ
แยก section
สาหรับนิสิต
เกษตรศาสตร์ฯ
โดยเฉพาะ หรือถ้า
แยก section ไม่ได้
อย่างน้อยขอจัด
กลุ่มให้นิสติ คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
เรียนอยู่ section
เดียวกัน

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

วิธบี ริหารความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับความเสี่ยง
ที่คงเหลือหลัง
การควบคุม

หมายเหตุ

(โอกาส xผลกระทบ)

4. เปิดห้องให้คาปรึกษา
โดยกาหนดเวลาให้นิสิต
เข้าพบ
5. การประเมินผู้เรียน
ก่อนเข้ากลุ่มติว(ความรู้
เบื้องต้น/ผลการเรียน)
6. การเพิ่มทักษะใน
ห้องปฏิบัติการ และมี
การประเมินสมรรถนะ
และความคาดหวังของ
นิสิตแต่ละชั้นปี
7. มีการรับนิสิตช่วยงาน
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของนิสิตที่มี
ปัญหาด้านการเงิน
มาตรการเชิงป้องกัน
1.ปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดแผนการเรียนของ
นิสิตปี1ในแต่ละสาขาให้
เรียนด้วยกัน
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ลงชื่อ .........................................................คณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
(รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ)
วันที่ ….......….......……….................
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