
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงรว่มกัน 

   

ยุทธศาสตร์ 4.การบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าเป้าหมาย จ านวนนสิิตที่เข้าศกึษาต่อในคณะเกษตรศาสตรฯ์ มีจ านวนมากขึน้ 

กลยุทธ ์ 1.1 รอ้ยละของผู้เรยีนที่มาจากความร่วมมือกับโรงเรียน 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนนิงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนนิงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

จ านวนนสิิตเข้าศึกษาในคณะมีจ านวนน้อยกว่าเป้า

รับ 

5 x 5 =25 (สูงมาก) 1.น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้น เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชยีลเนตเวิรค์และแนะ

แนวสัญจรในโรงเรยีนในเขตภาคเหนือตอนบน 

2.ประสานกบักองบริการการศึกษาเพ่ือขอรับตรง

ในโครงการพเิศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและเพิ่มชอ่งทางในการ

ประชาสัมพันธ์และน าศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษานิสิต (ส าหรับนสิิต

ใหม่ที่สมัครเขา้เรยีน) 

1.ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่จดัท าขึน้ เผยแพร่ไป

ยังโรงเรียนต่างๆ (จ านวน 500 โรงเรยีนทั่วประเทศ) 

และทางโซเชียลเนตเวิร์คโดยจัดกิจกรรมสื่อสาร

ข้อมูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน facebook เพ่ือเพิ่ม

ข้อมูลในการตัดสนิใจการเข้าศกึษาต่อและการ

จัดตั้งกลุ่ม Line ให้กับนักเรียนทีส่มัคร TCAS เพ่ือ

สื่อสารข้อมูลหลักสูตร/การเรียนการสอน/และการ

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง และการท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรผ่าน 

youtube และ facebook รวมทั้งได้มอบหมายให้

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) ลงพ้ืนที่ในโรงเรียน

ในกลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-4) 

5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พบผู้บริหารสถานศึกษา) และใหน้ิสติมสี่วนร่วม 

(รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่สถาบันเดิม)และโครงการตลาด

นัดอุดมศกึษา/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน

วันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท เพ่ือหานสิิตเข้าศกึษาใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร ์

8. สร้างเครือข่ายและท า MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

9. สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้เกดิ

ความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคนมาเรยีนมากขึ้น 

10. การจัดท าโรดโชว์ โดยมุง่เน้นโรงเรียนเปา้หมาย 

(จากสถิติการรับเข้า) 

11. การสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวของแตล่ะ

โรงเรียน 

12. ความรว่มมือกับโรงเรยีนมัธยมเร่ือง เครดิต

แบงค์ 

13. การบริหารจดัการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบนั 

15. โครงการยุวเกษตร /น านิสิตเขา้คา่ย 

16. สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร เพ่ือให้

โอกาสทางการศึกษาให้นักเรยีนทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปวช./ปวส. และเพิม่คุณวุฒิทางการศึกษาให้กับ

บุคลากร 

ตอนบน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรในเชิงรุก และ

มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน 

2. ได้ท าการจดัตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต เพ่ือ

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

3. ผู้บริหารคณะฯ ได้เขา้ร่วมโครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลยัพบผูบ้ริหาร

สถานศึกษา) ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จ านวน8 

จังหวัด 

4. ไดส้ร้างเครือข่ายและท า MOU ดา้นวิชาการและ

บริการวิชาการ กบับริษัท คูโบต้า(พะเยา) จ ากัด 

5. จัดท าหลักสูตรระยะสั้น/ การท าหลักสูตรเครดิต

แบงค์ เพ่ือให้นักเรยีนในระดับชัน้มะยมศกึษาปีที่ 4-

6 สามารถสะสมหน่วยกติของคณะเกษตรศาสตร์  

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้หารือแนว

ทางการด าเนินงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม และประชาสัมพันธ์กับผูป้กครองนักเรียน   

7. ได้จัดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการเรียนการ

สอนในปีการศึกษา 2565 ระดับปรญิญาตรี 5

หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร และ

หลักสูตรปรญิญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตร

ระยะสั้น  2 หลักสตูร รวมทั้งได้หารือกับโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อเปิดรายวิชาเลือกเสรี

ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 

และโรงเรียนมัธยมอ่ืนๆ ในจังหวัดพะเยา เพ่ือน า

ร่อง 



(หน้า 3-4) 

17. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในการเข้า

เรียน เช่น แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเรียนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ โดยอาศัยข้อมูลจากนิสิต และ

ข้อมูลโรงเรียนเดิม การวิเคราะห์ข้อมูลของความ

ต้องการตลาดแรงงานทางดา้นการเกษตร เพ่ือ

น ามาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร 

18. การสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง 

ผู้สนใจทั่วไป เก่ียวกับหลักสูตร กิจกรรมการบริการ

วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

19. การประชาสัมพันธ์คณะโดยการให้ความรู้ด้าน

วิชาการและแก้ปญัหาด้านการเกษตรผ่าน

สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ แผน่พับ

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมบริการวิชาการที่

เกี่ยวขอ้งกับการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรครบวงจร การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม ่

 8. ได้จัดท ากจิกรรมคา่ยวิชาการใหก้ับนักเรียน

โรงเรียนพะเยาพทิยาคมเพ่ือให้นักเรยีนได้เรียนรูใ้น

หลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

9. ได้วิเคราะห์ขอ้มูลด้านต่างๆเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้าเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 4-4) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงรว่มกัน 
   

ยุทธศาสตร์ 6.การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ค่าเป้าหมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนนิงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนนิงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

การมผีลประโยชนท์ับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที ่ 1 x 5=20 (สูงมาก) 1. จัดท าแนวทางปฏบิัติงานและจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 

2. มีขอ้ก าหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่ความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนมุัต ิการ

บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอยา่งเคร่งครัด 

1 x 5=20 (สูงมาก) 

 

ลายมือช่ือ ...................................................................................  

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)   

ต าแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ                      

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

 


