
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

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 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

จ านวนนิสิตเข้าศกึษาในคณะมีจ านวนน้อยกว่าเป้า

รับ 

5 x 5 =25 (สูงมาก) มาตรการเชิงป้องกัน 

1.น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึน้ เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวริค์และแนะ

แนวสัญจรในโรงเรียนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับทางงานบริการการศึกษาเพื่อขอรับ

ตรงในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะตามระยะเวลาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

อนุญาต 

3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และน าศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทนุเพื่อการศกึษานสิิต 

1. จัดท าหลักสูตร และเตรียมเปิดรับนิสิตหลักสูตร 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร) และไดท้ าบันทึกความ

ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพือ่ส่งเสรมิให้

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผูน้ าองค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร และทายาท เกษตรกร ได้ศกึษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา และ/หรือหลกัสูตรระยะสั้นอื่นๆ 

ของคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยจะเปิดการเรียนการสอนในภาคศึกษา 1/2563 

2. การท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความโดดเด่น

ของหลกัสูตรในเชิงรุกมากขึน้ 

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-4) 

5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พบผูบ้รหิารสถานศึกษา) และให้นสิิตมีส่วนรว่ม 

(รุ่นพี่ไปพบรุน่น้องที่สถาบันเดมิ)และโครงการตลาด

นัดอุดมศึกษา/การประชาสมัพันธ์หลกัสูตรในงาน

วันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเขา้ศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open house คณะเกษตรฯในงาน 

Pet fair ที่ห้าง Tops 

8. สร้างเครือข่ายและท า MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

มาตรการเชิงป้องกัน 

1.สร้างความเข้มแขง็ของแต่ละหลกัสตูรเพื่อให้เกิด

ความโดดเด่นและดงึดูดใหม้ีคนมาเรียนมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 3-4) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

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

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน,งบประมาณ,พัสด,ุอาคาร,สถานท่ี) 

ค่าเปา้หมาย งบประมาณที่ได้รับมกีารบริหารจัดการได้เพยีงพอในรอบปีงบประมาณ 

กลยุทธ ์ 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวเิคราะหต์น้ทุนด าเนนิการท่ีดี 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

งบประมาณที่จัดสรรตามจ านวนหัวนสิิตโดยไม่ได้

ค านึงถึงความจ าเป็นและธรรมชาตขิองหลักสูตร 

4 x 5=20 (สูงมาก) 1. จัดท าโครงการจัดหารายไดเ้ข้าคณะ 

2. หาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น 

Talent Mobility และสวก. 

3.พัฒนาหลกัสูตรระดับ ว.ทบ. และ

บัณฑิตศกึษาเพื่อเพิ่มจ านวนนิสิต 

1. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการใน

วารสารวชิาการระดับนานาชาติ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน

งบประมาณ Super KPIs จากมหาวิทยาลัย 

2. ได้จัดท าแนวปฏบิัติการบรหิารจัดการงบประมาณจาก

แหลง่อื่นที่ไม่ใชเ่งินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยหัก

ร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับทัง้จ านวนเป็นรายไดแ้ก่คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และรายได้

คงเหลือหลงัจากหักเป็นรายไดใ้ห้คณะฯ จัดสรรร้อยละ 

40 เพื่อพัฒนาศักยภาพของต้นสงักัด (หลักสูตร) และ

ผู้รับผดิชอบ 

3.เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวง อว. 

ในสว่น re-inventing 

4. ประสานงานกับ สวก. เพื่อเสนอโครงการวิจัยด้าน

เกษตร 

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 4-4) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที ่ 1 x 5=20 (สูงมาก) 1. จัดท าแนวทางปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณของ

บุคลากร 

2. มีข้อก าหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่ความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยวา่ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร

อย่างเคร่งครัด 

1 x 5=20 (สูงมาก) 

 

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

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม)   

ต าแหนง่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                      

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ...................... 
 


