
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 12 เดอืน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบรหิารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย ์   3. บรกิารวชิาการ สรา้งความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บรหิารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร์ 4.การบรหิารจัดการความเสี่ยงดา้นการผลิตบัณฑิต 

ค่าเป้าหมาย จำนวนนสิิตที่เขา้ศกึษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มจีำนวนมากขึ้น 

กลยุทธ ์ 1.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนท่ีมาจากความร่วมมอืกับโรงเรยีน 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนนิงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดอืน 

ผลการดำเนนิงาน 

รอบ 6 เดอืน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลอื 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดอืน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

จำนวนนิสติเข้าศึกษาในคณะมจีำนวนน้อยกว่าเป้า

รับ 

5 x 5 =25 (สูงมาก) 1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไปยัง

โรงเรยีนต่างๆ และทางโซเชยีลเนตเวร์ิคและแนะ

แนวสัญจรในโรงเรยีนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับกองบรกิารการศกึษาเพื่อขอรบัตรง

ในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำศษิย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรยีนเดมิที่สำเร็จการศกึษา 

4. จดัตัง้กองทนุเพื่อการศกึษานสิติ (สำหรับนสิติ

ใหม่ที่สมคัรเขา้เรยีน) 

1.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ที่จัดทำขึน้ เผยแพรไ่ป

ยังโรงเรยีนต่างๆ (จำนวน 500 โรงเรยีนทั่วประเทศ) 

และทางโซเชยีลเนตเวริค์โดยจัดกจิกรรมสื่อสาร

ขอ้มูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน facebook เพื่อเพิ่ม

ขอ้มูลในการตัดสนิใจการเขา้ศกึษาตอ่และการ

จัดตัง้กลุม่ Line ให้กับนักเรยีนที่สมัคร TCAS เพื่อ

สื่อสารขอ้มูลหลักสูตร/การเรยีนการสอน/และการ

ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งรุ่นพี่ไปยังรุ่นนอ้ง และการทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ ของหลกัสูตรผา่น 

youtube และ facebook รวมทัง้ไดม้อบหมายให้

นักวชิาการศกึษา (กจิการนสิติ) ลงพื้นที่ในโรงเรยีน

ในกลุ่มเปา้หมาย ในเขตภาคเหนอื และภาคกลาง

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-4) 

5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย

พบผูบ้รหิารสถานศกึษา) และใหน้สิติมสี่วนรว่ม 

(รุ่นพี่ไปพบรุ่นนอ้งที่สถาบันเดมิ)และโครงการตลาด

นัดอุดมศกึษา/การประชาสมัพันธ์หลกัสูตรในงาน

วันวทิยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวชิาชพี 

6. การหาทุนวจิัยป.โท เพื่อหานสิติเขา้ศกึษาใน

ระดับบัณฑติศกึษา 

7. จัดกจิกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร ์

8. สรา้งเครอืข่ายและทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

9. สรา้งความเข้มแข็งของแต่ละหลกัสูตรเพื่อให้เกิด

ความโดดเด่นและดงึดูดใหม้คีนมาเรยีนมากขึ้น 

10. การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเนน้โรงเรยีนเปา้หมาย 

(จากสถติกิารรบัเข้า) 

11. การสรา้งเครอืข่ายกับครูแนะแนวของแตล่ะ

โรงเรยีน 

12. ความร่วมมือกับโรงเรยีนมัธยมเรื่อง เครดติ

แบงค ์

13. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุงฐานขอ้มูลครูแนะแนว ศษิย์เก่า 

ศษิย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร /นำนสิติเขา้ค่าย 

16. สรา้งความร่วมมอืกับวทิยาลัยเกษตร เพื่อให้

โอกาสทางการศกึษาให้นกัเรยีนที่สำเรจ็การศึกษา 

ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒทิางการศกึษาใหก้ับ

บุคลากร 

ตอนบน เพื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตรในเชิงรุก และ

มอบของที่ระลกึให้กับนักเรยีน 

2. ไดท้ำการจัดตัง้กองทุนเพื่อการศึกษานสิติ เพื่อ

มอบทุนการศกึษาให้กับนสิติที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

3. ผูบ้รหิารคณะฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนะแนว

สัญจร (ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยพบผูบ้รหิาร

สถานศกึษา) ในเขตภาคเหนอื ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคตะวนัออก จำนวน8 

จังหวัด 

4. ได้สรา้งเครอืข่ายและทำ MOU ดา้นวชิาการและ

บรกิารวชิาการ กับบรษิัท คูโบตา้(พะเยา) จำกัด 

5. จัดทำหลกัสูตรระยะสัน้/ การทำหลักสูตรเครดติ

แบงค์ เพื่อใหน้ักเรยีนในระดับชัน้มะยมศกึษาปทีี่ 4-

6 สามารถสะสมหน่วยกิตของคณะเกษตรศาสตร ์ 

และทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ไดห้ารอืแนว

ทางการดำเนนิงานกับผูอ้ำนวยการโรงเรยีนพะเยา

พทิยาคม และประชาสัมพันธก์ับผูป้กครองนักเรยีน   

7. ได้จัดปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อใชใ้นการเรยีนการ

สอนในปกีารศึกษา 2565 ระดับปรญิญาตร ี5

หลักสูตร หลักสูตรปรญิญาโท 2 หลกัสูตร และ

หลักสูตรปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร รวมทัง้หลักสูตร

ระยะสัน้  2 หลักสูตร รวมทัง้ไดห้ารอืกับโรงเรยีน

สาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเปดิรายวชิาเลอืกเสรี

ใหก้ับนักเรยีนโรงเรยีนสาธิตฯ 

และโรงเรยีนมัธยมอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อนำ

ร่อง 



(หน้า 3-4) 

17. การวิเคราะห์ขอ้มูลผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด 

ในดา้นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้า

เรยีน เช่น แรงจูงใจในการตัดสนิใจมาเรยีนคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ โดยอาศัยข้อมูลจากนสิติ และ

ขอ้มูลโรงเรยีนเดมิ การวเิคราะห์ข้อมูลของความ

ตอ้งการตลาดแรงงานทางดา้นการเกษตร เพื่อ

นำมาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสตูร 

18. การสรา้งการรับรูใ้หก้ับนักเรยีน และผูป้กครอง 

ผูส้นใจทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตร กจิกรรมการบรกิาร

วชิาการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

19. การประชาสัมพันธ์คณะโดยการให้ความรูด้า้น

วชิาการและแกป้ญัหาดา้นการเกษตรผ่าน

สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวทิย ุแผน่พับ

ประชาสัมพันธ ์รวมถงึกิจกรรมบรกิารวชิาการที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร การแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตรครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

 8. ไดจ้ัดทำกจิกรรมคา่ยวชิาการใหก้ับนักเรยีน

โรงเรยีนพะเยาพทิยาคมเพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู้ใน

หลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

9. ได้วเิคราะหข์อ้มูลดา้นตา่งๆเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้าเรยีน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 4-4) 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 12 เดอืน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย ์   3. บรกิารวชิาการ สรา้งความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย  5. บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล และเรยีนรูเ้ปล่ียนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ 6.การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส

ค่าเป้าหมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน 

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนนิงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดอืน 

ผลการดำเนนิงาน 

รอบ 6 เดอืน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลอื 

หลังการจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดอืน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. การมผีลประโยชน์ทับซอ้นโดยอาศัยอำนาจหนา้ที ่ 1 x 5=20 (ปานกลาง) 1. จัดทำแนวทางปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณ

ของบุคลากร

2. มขี้อกำหนดโดยถอืตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่ความ

เสยีหายตัง้แต่ตน้จนจบ เช่น การอนุมัต ิการ

บันทึกบญัช ีและการดูแลรกัษาทรัพยส์นิ

1. บุคลากรของคณะ ได้ปฏบิัตติามระเบยีบมหาวทิยาลัย

ว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรอยา่งเคร่งครัด

1 x 5=20 (ปานกลาง) 

ลายมือชื่อ .................................................................... 

        (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิคา้งาม)   

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 


