
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

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

   4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ 4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าเปา้หมาย จำนวนนสิิตท่ีเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจำนวนมากขึ้น 

กลยุทธ ์ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมาจากความร่วมมือกับโรงเรียน 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

จำนวนนิสิตเข้าศกึษาในคณะมีจำนวนน้อยกว่าเป้า

รับ 

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

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวร์ิคและแนะ

แนวสัญจรในโรงเรียนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับกองบรกิารการศึกษาเพื่อขอรับตรง

ในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษา 

4. จัดตั้งกองทนุเพื่อการศกึษานสิิต (สำหรับนิสิต

ใหม่ที่สมคัรเข้าเรียน) 

1.ไดจ้ัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ที่จัดทำขึน้ เผยแพร่ไป

ยังโรงเรียนต่างๆ (จำนวน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ) 

และทางโซเชียลเนตเวิร์คโดยจัดกิจกรรมสื่อสาร

ข้อมูลหลกัสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน facebook เพื่อเพิ่ม

ข้อมูลในการตัดสินใจการเข้าศกึษาตอ่และการ

จัดตั้งกลุม่ Line ให้กับนักเรียนที่สมัคร TCAS เพื่อ

สื่อสารข้อมูลหลกัสูตร/การเรียนการสอน/และการ

ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง และการทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหลกัสูตรผ่าน 

youtube และ facebook รวมทั้งไดม้อบหมายให้

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) ลงพืน้ที่ในโรงเรียน

ในกลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-4) 

5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พบผูบ้รหิารสถานศึกษา) และให้นสิิตมีส่วนร่วม 

(รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่สถาบันเดมิ)และโครงการตลาด

นัดอุดมศึกษา/การประชาสมัพันธ์หลกัสูตรในงาน

วันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเขา้ศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร์ 

8. สร้างเครือข่ายและทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

9. สร้างความเข้มแขง็ของแต่ละหลกัสูตรเพื่อให้เกิด

ความโดดเด่นและดงึดูดใหม้ีคนมาเรียนมากขึน้ 

10. การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป้าหมาย 

(จากสถิตกิารรับเข้า) 

11. การสรา้งเครือข่ายกับครูแนะแนวของแตล่ะ

โรงเรียน 

12. ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเรื่อง เครดิต

แบงค ์

13. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร /นำนิสิตเข้าคา่ย 

16. สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร เพื่อให้

โอกาสทางการศึกษาให้นกัเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิทางการศกึษาให้กับ

บุคลากร 

ตอนบน เพื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตรในเชิงรุก และ

มอบของที่ระลกึให้กับนักเรียน ระหวา่งเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

2. ได้ทำการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต เพื่อ

มอบทุนการศึกษาให้กับนสิิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

3. ผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร

สถานศึกษา) ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก จำนวน8 

จังหวัด 

4. จัดทำหลักสตูรระยะสั้น non Degree 

5. สามารถสะสมหน่วยกิตของคณะเกษตรศาสตร์  

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไดห้ารือแนว

ทางการดำเนินงานกับผูอ้ำนวยการโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม และประชาสัมพันธก์ับผูป้กครองนักเรียน   

6. เปิดรายวิชาเลือกเสรใีห้กบันักเรียนโรงเรียน

สาธิตฯ และโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในจงัหวัดพะเยา 

เพื่อนำร่อง 

7. ไดจ้ัดทำกิจกรรมค่ายวิชาการให้กบันักเรียน

โรงเรียนพะเยาพทิยาคมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน

หลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

8. ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้าเรียน 

 

  



(หน้า 3-4) 

17. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้า

เรียน เช่น แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเรยีนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ โดยอาศัยข้อมูลจากนิสิต และ

ข้อมูลโรงเรียนเดิม การวิเคราะห์ข้อมลูของความ

ต้องการตลาดแรงงานทางดา้นการเกษตร เพื่อ

นำมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

18. การสรา้งการรับรูใ้ห้กับนักเรียน และผูป้กครอง 

ผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมการบรกิาร

วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

19. การประชาสมัพันธ์คณะโดยการให้ความรู้ด้าน

วิชาการและแก้ปญัหาดา้นการเกษตรผ่าน

สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวทิยุ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ รวมถงึกิจกรรมบริการวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 4-4) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

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

   4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 6.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย มกีารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. 

 

 

 

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

ของบุคลากร 

2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่ความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ

บันทึกบญัชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด 

1 x 5=20 (ปานกลาง) 

 

  

  
 

 


