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 แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ …2562….. 

                                       รอบ    แผน    6 เดือน    12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  ……คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ…… 
 

การบริหารความเส่ียงด้าน   การผลิตบัณฑิต                        การวจิัย    การบริการวชิาการ 

   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม         การบริหาร  

ประเภทของความเส่ียง …………อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อย……………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานย่อย …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ…………………………………………………………………………………………………………… 
 

กระบวนการปฏบัิติงาน/ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

ก่อนการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

มาตรการควบคุม 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

มาตรการควบคุม 

ที่เพิ่มข้ึน 

 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

หลังการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

ปัญหา วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ
น้อย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาการมาก

ขึน้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

จ านวนอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ

เพิ่มขึน้   

โครงการ/กิจกรรม 

การเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

1) อาจารย์ที่ยงัไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท าให้ไม่มีเวลา
ท าผลงาน 

2) ความกระตือรือร้น
ของอาจารย์เก่า
อาจจะลดลงเน่ืองจาก
มีฐานเงินเดือนสงู 
3. ด้วยกรอบภาระ
งานของอาจารยใ์น
คณะมีหลายด้าน และ
ต้องทุ่มเทในการ

2 x 3 = 6 (ปาน

กลาง) 

  

1) การกระตุ้นให้อาจารย์
ที่ยื่นขอประเมินการสอน 
ให้ยื่นผลงานวิชาการ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 2) มหาวทิยาลยั
ได้ออกประกาศเร่ือง 
“ก าหนดมาตรการ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ”  3) ขัน้ตอนการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
รวดเร็วขึน้ 4) กฎระเบียบ

30 ก.ย. 2562 /
รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มี
บุคลากรสายวิชาการ
ทัง้หมด 44 คน โดย
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 16 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
36.40  เพิ่มขึน้จากปี
การศกึษา 2561 ซึง่มี
จ านวน 13 ท่าน 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.85 

โครงการพฒันา
คณุภาพและ
ศกัยภาพบุคลากร
และนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ 
กิจกรรมที่2 โครงการ 
KM วิจยั การเรียน
การสอนและประกนั
คณุภาพ 

2 x 3 = 6 (ปาน

กลาง) 

 

ในปี 2562 
ทางคณะได้

เพิ่ม
โครงการ
พฒันา

ศกัยภาพใน
การท างาน
วิจยัเน้น

ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์
ระดบั

นานาชาติ 
การจดัท า
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กระบวนการปฏบัิติงาน/ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

ก่อนการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

มาตรการควบคุม 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

มาตรการควบคุม 

ที่เพิ่มข้ึน 

 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

หลังการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

ปัญหา วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

 พฒันานิสิตให้มี
คณุภาพ 

การขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่เข้มข้นมากขึน้ 
ส่งผลให้จ านวนคนที่ยืน่
ขอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึน้ 

เอกสารการ
สอน การ
จดัท าต ารา 
เพื่อช่วย
พฒันา
บุคลากร
คณะฯให้
พร้อมสู่การ
ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. การควบคมุความ
โปร่งใสหรือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

เพื่อให้การจดัซือ้จดัจ้าง
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาล และเพื่อรองรับการ
ด าเนินการตาม พรบ.การ
จดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 

กระบวนการจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐ นับเป็น
กระบวนการส าคญัใน
การขับเคล่ือนเพื่อ
พฒันาคณะ แม้วา่
การจดัซือ้จดัจ้างจะมี
ขัน้ตอนและกลไก
ควบคมุตรวจสอบที่
รัดกมุอยู่ในระดบัหนึ่ง 
แต่ปัญหาการทจุริตใน
กระบวนการจดัซือ้จดั

1 x 3 = 3 (ปาน

กลาง) 

 

บุคลากรของคณะฯ 
จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกบัผู้ที่ยื่นซองประมลู
ในการจดัซือ้จดัจ้าง และ
มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดงันี ้

1. คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง  
2. คณะกรรมการก าหนด
คณุลกัษณะ 
3. คณะกรรมการเปิดซอง
4.คณะกรรมการตรวจรับ 

30 ก.ย. 62/ 
รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

คณะได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดงันี ้

1. คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง  
2. คณะกรรมการ
ก าหนดคณุลกัษณะ 
3. คณะกรรมการเปิด
ซอง4.คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 

ได้มีการเตรียมความ
พร้อมการประเมิน
คณุธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ท างาน เพือ่ให้
สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

1 x 3 = 3 (ปาน

กลาง) 
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กระบวนการปฏบัิติงาน/ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

ก่อนการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

มาตรการควบคุม 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

มาตรการควบคุม 

ที่เพิ่มข้ึน 

 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

หลังการควบคุม 

(โอกาสxผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

ปัญหา วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

จ้าง ยงัคงปรากฏให้
เห็นอยู่เสมอ 

 

                                                                                                                     ลงชื่อ .........................................................คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหนา้หนว่ยงาน 

                                                                                                                              (รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 

           วันท่ี ….......….......………................. 
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แผนบริหารความเส่ียงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ 2562 

รอบ      6 เดือน          12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....... 

การบริหารความเส่ียงด้าน         แผนยุทธศาสตร์                          การผลิตบัณฑิต                 การวจิัยและประกันคุณภาพ         การบริการวชิาการ 

                                                          การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม        การพัฒนาบุคลากร             ทรัพยากร                                ความปลอดภัย                                    

ยุทธศาสตร์ที่                  ……4.การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการผลิตบัณฑิต..………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค ์                  .....เพื่อเพิ่มจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ................................................................. 

โครงการ/กิจกรรม           ......การรับตรงพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ....................................................................................... 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย        ......จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจ านวนมากขึ้น................................................... 

หน่วยงานย่อย                .......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.................................................................................... 

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

1.จ านวนนสิิตเข้า

ศึกษาในบาง

สาขาวชิาน้อยกว่า

เป้าหมาย 

 

 

ด้านนโยบาย ปัจจัยภายใน 

1. ข า ด ก า ร

ป ร ะ ช าสั มพั น ธ์

ห ลั ก สู ต รอ ย่ า ง

เป็นรูปธรรม 

2.ค่าเทอมนิสิต ม.

พะเยา ถือว่าสูง

เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ

มหาวิทยาลัยใน

พืน้ที่ใกล้เคยีง 

 

ผลกระทบ

ด้าน

คุณภาพ

การศึกษา 

ปัจจัยภายใน 

1 . ก า ร ท า สื่ อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

แสดงความโดดเด่น

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 

เพื่อให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองสนใจมา

เ ลื อ ก เ รี ย น คณะ

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ฯ 

มากขึน้ 

5 x 4 =20 (สูง

มาก) 

Treat มาตรการเชิงป้องกัน 

1.น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่

จัดท าขึน้ เผยแพรไ่ปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทาง

โซเชียลเนตเวิรคแ์ละ

แนะแนวสัญจรใน

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

2.ประสานกับทางงาน

บรกิารการศึกษาเพื่อ

ขอรับตรงในโครงการ

30 ก.ย. 62 

ร อ ง คณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

หัวหน้าสาขา/

ป ร ะ ธ า น

หลักสูตร 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

5 x 4 =20 (สูง

มาก) 

ความเสี่ยง

ยังคงอยู่ใน

ระดับสูง

โดยคณะฯ 

ได้

พิจารณา

จัดท า

โปรแกรม

บรหิาร

จัดการ

หลักสตูร
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ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

1.มมีหาวิทยาลัยที่

มีชื่อเสียงในพื้นที่

ใ ก ล้ เ คี ย ง เ ป็ น

คูแ่ข่ง 

 

2.ก า ร จั ด ท า

โครงการ รั บต ร ง

พิเศษส าหรับคณะ

เกษตร  ศาสต ร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

 

ปัจจัยภายนอก 

1.สร้างความโดด

เด่นของหลกัสูตร

ต่างๆ ในคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ

เพื่อให้แข่งขันกับ

สถาบันคูแ่ข่งได ้

 

พิเศษของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะตาม

ระยะเวลาต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยอนุญาต 

3. หามาตรการและเพิ่ม

ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และน า

ศิษย์เก่าไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เดิมที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทุนเพื่อ

การศึกษานสิิต 

5. โครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพบ

ผู้บริหารสถานศึกษา) 

และให้นิสิตมสีว่นร่วม 

(รุ่นพี่ไปพบรุน่น้องที่

สถาบันเดิม)และ

โครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การ

ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร

คูข่นานกับ

คณะMIS 

คาดว่าจะ

สามารถ

ดึงดูดให้

นักเรียน

สนใจเข้ามา

เรียนมาก

ขึน้

เนื่องจาก

เป็นอาชีพที่

เป็นที่

ต้องการ

ตาม

นโยบาย

Thailand4.

0  

-จัดท า

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 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

ในงานวันวิทยาศาสตร์/

โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท 

เพื่อหานิสติเข้าศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. จัดกิจกรรม Open 

house คณะเกษตรฯใน

งาน Pet fair ที่ห้าง Tops 

มาตรการเชิงป้องกัน 

1.สร้างความเข้มแข็งของ

แต่ละหลกัสูตรเพื่อให้

เกิดความโดดเด่นและ

ดึงดูดให้มีคนมาเรียน

มากขึน้ 

เป็นอีก

ช่องทางใน

การ

ประชาสัมพั

นธ์คณะฯ 

โดยเร่ิม

จากการ

พัฒนา

โครงร่าง

องคก์ร

ภายในที่ดีสู่

ภายนอก 

-สร้าง

เครือข่าย 

MOU รับ

นิสิตใน

ประเทศ

ข้างเคยีง 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ 2562 

รอบ       6 เดือน         12 เดือน 
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ชื่อหน่วยงาน  …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....... 

การบริหารความเส่ียงด้าน         แผนยุทธศาสตร์                         การผลิตบัณฑิต                 การวจิัยและประกันคุณภาพ         การบริการวชิาการ 

                                                          การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม        การพัฒนาบุคลากร             ทรัพยากร                                ความปลอดภัย                                    

ยุทธศาสตร์ที่                  ……5.การบริหารจัดการความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน,งบประมาณ,พัสดุ,อาคาร,สถานที่ 

วัตถุประสงค ์                  .....เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม           ......การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในรอบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย        ......งบประมาณที่ได้รับมกีารบริหารจัดการได้เพียงพอในรอบปีงบประมาณ 

หน่วยงานย่อย                .......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.................................................................................... 

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่

จั ด ส ร ร ต า ม

จ านวนหั วนิ สิ ต

โดยไม่ได้ค านึงถึง

ความจ าเป็นและ

ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง

หลักสูตร 

ด้านการ

ปฏบิัติงาน 

จ านวนนสิิตที่

รับเข้าน้อยกวา่

เป้าหมาย จึง

ส่งผลให้

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรมี

จ านวนน้อย 

ด้าน

คุณภาพ

การศึกษา 

ใช้งบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

4 x 4=16 (สูง

มาก) 

Treat จัดท าโครงการจัดหา

รายได้เข้าคณะ 

30 ก.ย. 62 

รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

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 ซ่ึง

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 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

2562 ได้รับการ

จัดสรร

งบประมาณ เป็น

เงิน 3,443,500 

บาท บาท ซ่ึงมี

เพิ่มขึน้จากปีที่

ผ่านมาเล็กน้อย 

แต่อย่างไรก็ตามมี

อาจารย์คณะ

ได้รับเงิน

สนับสนนุ

คา่ชดเชยอาจารย์

ไปปฏบิัติงาน

บรกิารวิชาการใน

ภาคเอกชนให้กบั

หน่วยงานต้นกัด 

ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

ประจ าปี

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 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

2562 (ดร.รณกร 

สร้อยนาค, ผศ.

ดร.วัชระ แลน้อย 

และ ผศ.กฤตภาค 

บูรณวิทย์) เป็น

จ านวนเงิน 

384,000 บาท 

และน ามาใช้ใน

การบรหิาร

จัดการคณะ 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ 2562 

รอบ       6 เดือน         12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  …………คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....... 

การบริหารความเส่ียงด้าน         แผนยุทธศาสตร์                          การผลิตบัณฑิต                 การวจิัยและประกันคุณภาพ         การบริการวชิาการ 

                                                          การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม        การพัฒนาบุคลากร             ทรัพยากร                                ความปลอดภัย                                    
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ยุทธศาสตร์ที่                  ……4.การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการผลิตบัณฑิต..………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค ์                  .....เพื่อให้จ านวนนิสิต Drop out ลดลง........................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม           ......การสอนเสริมให้นสิิตก่อนสอบ....................................................................................................... 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย        ......จ านวนนิสิตที่ Drop out ลดลง......................................................................................................... 

หน่วยงานย่อย                .......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.................................................................................... 

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

1.มนีิสิต Drop out 

เป็นจ านวนมาก

เม่ือสิน้ปีที่ 1 

ด้านนโยบาย ปัจจัยภายใน 

1.พืน้ฐานการ

เรียนของนิสิตไม่

แน่นพอ 

2.ตัวนสิิตขาด

ความ

กระตือรือร้น ไม่

สามารถปรับตัว

ได้และ ไม่มี

เป้าหมายในการ

เรียน 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบ

ด้านการ

เรียนการ

สอน 

ปัจจัยภายใน 

1.โครงการสอน

เสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 

1ในรายวิชาที่จ าเป็น

กอ่นสอบ 

2.โครงการ Stop 

drop out ที่ระดม

ความคิดเพื่อหา

แนวทางในการลด

จ านวน drop out ให้

ลดลง 

3. กิจกรรมเพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจ 

และปรับแนวคดิให้

นิสิตภูมิใจในสาขาที่

เรียน เพื่อให้มีพลัง

และก าลังใจในการ

3 x 4 =12 

(สูง) 

Treat มาตรการเชิงป้องกัน 

1.สร้างระบบการควบคุม

และติดตามของอาจารย์

ที่ปรกึษาให้เห็นผล

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ปรับทัศนคติในเชิง

บวกและสอนการใช้ชวีิต

ในมหาวิทยาลัยให้กับ

นิสิต 

3. โครงการ Drop Out 

Challenge Award ให้

รางวัลจูงใจส าหรับนิสิต

ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึน้

(การตั้งกลุ่มติวระหว่าง

นิสิตกับนิสิต/รุ่นพี่กบัรุน่

น้อง) 

30ก.ย. 2562 

ร อ ง คณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

จ านวนนสิิตDrop 

Out จากผลการ

เรียนในปี

การศึกษา 2560 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ติดตาม  

 

 

3 x 3 =9 

(ปานกลาง) 

ความเสี่ยง

ยังคงอยุ่ใน

ระดับสูง

ต้อง

ควบคุม

ความเสี่ยง

ตามวิธีที่

ก าหนดไว ้
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ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 
วิธบีริหารความเสี่ยง 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

1. Class เรียน

ใหญ่เกินไป ที่มี

การรวมนิสิตจาก

คณะต่างๆ เช่น 

คณะทาง

วิทยาศาสตร์

สุขภาพกับคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ  

ท าให้นิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

เป็นฐานคะแนนให ้

 

 

 

 

เรียนจนส าเร็จถึงชั้น

ปีที่ 4 

ปัจจัยภายนอก 

1. ติดต่อ

ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอน ขอ

แยก section 

ส าหรับนิสิต

เกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ หรือถ้า

แยก section ไม่ได้ 

อย่างน้อยขอจัด

กลุ่มให้นิสติคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ   

เรียนอยู่ section 

เดียวกนั 

4. เปิดห้องให้ค าปรกึษา 

โดยก าหนดเวลาให้นิสิต

เข้าพบ 

5. การประเมินผู้เรียน

ก่อนเข้ากลุ่มตวิ(ความรู้

เบื้องต้น/ผลการเรียน) 

6. การเพิ่มทักษะใน

ห้องปฏบิัติการ และมี

การประเมินสมรรถนะ

และความคาดหวังของ

นิสิตแต่ละชั้นป ี

7. มีการรับนิสิตชว่ยงาน 

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

คา่ใช้จ่ายของนิสิตที่มี

ปัญหาด้านการเงิน 

 

มาตรการเชิงป้องกัน 

1.ปรับปรุงหลักสูตรและ

จัดแผนการเรียนของ

นิสิตปี1ในแต่ละสาขาให้

เรียนด้วยกัน 
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                                                                                                  ลงชื่อ .........................................................คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหนว่ยงาน 

                                                                                                                              (รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 

           วันท่ี ….......….......………................. 

 


