
(หน้า 1-4) 

(RM-R12) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 12 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1. จำนวนนิสิตเข้าศกึษาในคณะมีจำนวนน้อยกว่าเป้า

รับ 

5 x 5 =25 (สูงมาก) 1) นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จดัทำขึน้ เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวร์ิคและ

แนะแนวสญัจรในโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

2) หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำศิษย์เก่าไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษา 

3) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต  

4) โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศกึษา) และให้

นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องทีส่ถาบัน

เดิม)และโครงการตลาดนดัอุดมศึกษา/การ

1) ไดจ้ัดทำสื่อประชาสัมพันธท์ี่จัดทำขึน้ เผยแพร่

ไปยังโรงเรียนต่างๆ (จำนวน 100 โรงเรียนทั่ว

ประเทศ) และทางโซเชียลเนตเวิร์คโดยจัด

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน 

facebook เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจการเข้า

ศึกษาต่อและการจัดตั้งกลุ่ม Line ใหก้ับ

นักเรียนที่สมัคร TCAS เพื่อสื่อสารข้อมูล

หลักสูตร/การเรียนการสอน/และการ

ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง และการ

ทำสื่อประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่างๆ ของ

หลักสูตรผ่าน youtube และ facebook รวมทั้ง

ไดม้อบหมายให้นักวชิาการศึกษา (กจิการนิสิต) 

4 x 5=20 (สูงมาก) 



(หน้า 2-4) 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานวัน

วิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพ 

5) การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสติเข้าศกึษาใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

6) จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร์ 

7) สรา้งเครือข่ายและทำ MOU กบัหน่วยงาน

ภายนอก 

8) สรา้งความเข้มแข็งของแต่ละหลักสตูรเพื่อให้

เกิดความโดดเด่นและดงึดูดให้มคีนมาเรยีน

มากขึน้ 

9) การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรียน

เป้าหมาย (จากสถิตกิารรับเข้า) 

10) การสรา้งเครือข่ายกับครูแนะแนวของแต่ละ

โรงเรียน 

11) ความร่วมมือกบัโรงเรียนมัธยมเรื่อง เครดิต

แบงค ์

12) การบรหิารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

13) การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศษิย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน 

14) โครงการยุวเกษตร /นำนิสิตเข้าค่าย 

15) สรา้งความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร เพื่อให้

โอกาสทางการศึกษาให้นกัเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิทาง

การศึกษาให้กบับุคลากร 

16) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมด 

ในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

เข้าเรียน เช่น แรงจูงใจในการตัดสนิใจมา

ลงพืน้ที่ในโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ในเขต

ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธห์ลักสตูรในเชิง

รุก และมอบของที่ระลึกให้กับนกัเรียน ระหว่าง

วันที่ 12-23 กันยายน 2565 

2) ไดท้ำการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต เพื่อ

มอบทุนการศึกษาให้กับนสิิตที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

3) ผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร

สถานศึกษา) ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก 

จำนวน 8 จังหวัด ในเดือนพฤศจกิายน-

ธันวาคม 2564 

4) จัดทำหลกัสูตรระยะสั้น/ การทำหลักสูตร

เครดิตแบงค์ เพื่อให้นกัเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สามารถสะสมหน่วยกิ

ตของคณะเกษตรศาสตร์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไดห้ารือแนว

ทางการดำเนินงานกับผูอ้ำนวยการโรงเรียน

พะเยาพทิยาคม และประชาสัมพันธก์บั

ผู้ปกครองนักเรียน   

5) ไดเ้ปิดสอนรายวิชาเลือกเสรใีห้กับนกัเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อนำร่อง 

6) ไดจ้ัดทำกิจกรรมค่ายบูรณาการและพัฒนา

ทักษะชีวติใหก้ับนักเรียนโรงเรียนภูซาง

วิทยาคม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 



(หน้า 3-4) 

เรียนคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยอาศัยข้อมูล

จากนิสิต และข้อมูลโรงเรียนเดิม การ

วิเคราะห์ข้อมลูของความต้องการ

ตลาดแรงงานทางด้านการเกษตร เพือ่

นำมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

17) การสรา้งการรับรูใ้ห้กับนักเรียน และ

ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับหลกัสูตร 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

18) การประชาสัมพันธ์คณะโดยการให้ความรู้

ด้านวิชาการและแกป้ัญหาด้านการเกษตร

ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ แผ่น

พับประชาสัมพันธ์ รวมถงึกิจกรรมบริการ

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม ่

7) ไดว้ิเคราะห์ข้อมลูด้านต่างๆเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้าเรียน 

 

  



(หน้า 4-4) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 12 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

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

จรรยาบรรณของบุคลากร 

2) มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงตอ่

ความเสียหายตัง้แต่ต้นจนจบ เช่น การ

อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดแูล

รักษาทรัพย์สิน 

1)    บุคลากรของคณะ ไดป้ฏบิัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร

อย่างเคร่งครัด 

1 x 5=20 (ปานกลาง) 

 

 

 

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

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก)   

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                      

วัน ………30……...…. เดอืน .....กันยายน........ พ.ศ. ......2565....... 


