
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  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 ์ 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) 1.น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึน้ เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวร์ิคและแนะ

แนวสัญจรในโรงเรียนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับกองบรกิารการศึกษาเพื่อขอรับตรง

ในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตรฯ์ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และน าศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทนุเพื่อการศกึษานสิิต (ส าหรับนิสิต

ใหม่ที่สมคัรเข้าเรียน) 

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 ในงานเกษตรแฟร์ 

8. สร้างเครือข่ายและท า MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

9. สร้างความเข้มแขง็ของแต่ละหลกัสูตรเพื่อให้เกิด

ความโดดเด่นและดงึดูดใหม้ีคนมาเรียนมากขึน้ 

10. การจัดท าโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป้าหมาย 

(จากสถิตกิารรับเข้า) 

11. การสรา้งเครือข่ายกับครูแนะแนวของแตล่ะ

โรงเรียน 

12. ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเรื่อง เครดิต

แบงค ์

13. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร /น านิสิตเข้าคา่ย 

16. สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร เพื่อให้

โอกาสทางการศึกษาให้นกัเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิทางการศกึษาให้กับ

บุคลากร 



(หน้า 3-4) 

17. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้าเรียน เช่น แรงจงูใจในการ

ตัดสินใจมาเรียนคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยอาศัย

ข้อมูลจากนสิิต และข้อมูลโรงเรียนเดมิ การ

วิเคราะห์ข้อมลูของความต้องการตลาดแรงงาน

ทางด้านการเกษตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 4-4) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  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 มกีารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด 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 าแนวทางปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 

2. มีข้อก าหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่ความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ

บันทึกบญัชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด 

1 x 5=20 (สูงมาก) 

 


