
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 



ค าน า 

  แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะช่วยให้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
บรรลุวัตถุประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือก าหนดวิธีการในการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเกิดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อย
ที่สุด 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  และช่วยให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทที่ 1 บทน า 1 
  หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 1 
  เป้าหมาย  1 
 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 2 
 ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 2 
 แผนผังประเมินความเสี่ยง 4 
 เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง 4 
 การประเมินความเสี่ยง 5 
 การบริหารความเสี่ยง 6 
 การควบคุมความเสี่ยง 7 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  8 
  ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 8 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 
  เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 8 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 
  โครงสร้างองค์กร                                                                                            12 

บทที ่3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  13 

  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 15 

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 13 
  การก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะฯ 16 
  การระบุความเสี่ยง 17 
  การประเมินความเสี่ยง 17 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 17 
  ตารางแสดงประเด็นโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 18 
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  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงของคณะฯ 30 
  ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 30 
  ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 31 
  ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 31 
  ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ 31 
   การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 32 
  แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 39 
  แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 42 
  ภาคผนวก  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมฉบับ
นี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการได้เข้าใจและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพ่ือหา
แนวทางลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการประเมินสถานการณ์แวดล้อมจากปัจจัยภายในร่วมกับ
ปัจจัยภายนอกและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง โดยคณะฯ ได้ก าหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็น 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

คณะฯ ได้ร่วมกันระดมสมองบุคลากรภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ าแนกประเด็นความเสี่ยงตามแนวทางการด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

โดยความเสี่ยงที่อยู่ในล าดับความส าคัญสูงมี 4 ประเด็น ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้ 
   1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 
  2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการ วิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี) 
 3. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม (ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
   4. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด้านบริหาร) 

ความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็นนี้ มีการประเมินแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผน
บริหารความเสี่ยงไว้ดังปรากฏตามตารางที่ 1 ในบทที่ 5 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้เฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม 
โดยให้มีการรายงานทุกๆ 3 เดือน เพ่ือปรับแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ หรือหา
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน



 

บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
หมวดที ่3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตาม
ค ารับรองปฏิบัติราชการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ารวมกับตัวชี้วัดนี้  

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุม     และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการ
ด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดย
การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร  วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงของคณะฯ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความ

เสี่ยง 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร

ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะฯ 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคณะฯ 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้

ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 



2 
 

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 

6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่ งขึ้น 
และท าให้องค์กร สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร 
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด 
4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน 
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ในการด าเนินภารกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการ ซึ่งความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 6 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
ทั้งนี้ ค าอธิบายความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ซึ่งแสดงได้ดังนี้  
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1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
1) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากข้ันตอน อุปกรณ์ หรือ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อุบัติเหตุ 
2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ 

เช่น ขาดแคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายบัญชี 

3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการก าหนดหรือ 
ด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร 

4) Policy Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ 
2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา 

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง 
3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานก าลังการผลิตของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ 
6) ภัยธรรมชาติ 
7) ความเสี่ยงด้านภาวะการแข่งขัน 

2. ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร      และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการ  ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. การจัดระดับความเสี่ยง 
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยง

ประมวลเข้าด้วยกัน 
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4. แผนผังประเมินความเสี่ยง 

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 

Risk Assessment Matrix 
ต่ ามาก/
น้อยมาก 

ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย สูงมาก/
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
ุนแ

รง
) สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25 

สูง/วิกฤต 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ าน้อย 2 2 4 6 8 10 

ไม่ส าคัญ/น้อยมาก 1 1 2 3 4 5 

ระดับของความเสี่ยง 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

ต่ า 1-3 ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 4-9 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

สูง 10-16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้
อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ต่อไป 

สูงมาก 17-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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5. การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง 

และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

 

ระดับโอกาส ค านิยาม 

1 นานๆ ครั้ง (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 
2 ไม่บ่อย (อาจเกิดข้ึนได้ทุก 5 ปี) 
3 ปานกลาง (อาจเกิดข้ึนได้ทุกปี) 
4 บ่อย (อาจเกิดข้ึนได้ทุกเดือน) 
5 บ่อยมาก (อาจเกิดข้ึนได้ทุกวัน) 

 
    2. ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึน

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ผลกระทบ ค านิยาม 

1 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมาก 
(แทบไม่มีผลกระทบเลย) 

2 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย 
(เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกต าหนิ) 

3 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง 
(เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) 

4 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก 
(ผู้บริหารถูกต าหนิหรือถูกร้องเรียน) 

5 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากท่ีสุด 
(ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) 

 
    3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก

การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จาก 
 

สูตร ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ D = L x I 
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6. การบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไป

เพ่ือการคาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน  แต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 
 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) 
 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 
 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

 
ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
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7. การควบคุม 
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท า

เพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดประเภทการควบคุม 

ศัพท์ท่ีใช้ ประเภทการควบคุม 
1. Preventive 
   Control 

การควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การ
อนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร 
ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. Detective 
   Control 

การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่ก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การ
ตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. Directive 
   Control 

การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. Corrective 
    Control 

การควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนในระดับชาติ โดยมีแนวคิดและแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ปรัชญา 
  สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ 
  บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย 
วิสัยทัศน์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรและนักออกแบบส าหรับ
อุตสาหกรรม,เกษตร,อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพและสถานประกอบการในท้องถิ่น 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

รวมถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อ

ชุมชนและท้องถิ่น 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการ

วิจัย 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 จุดแข็ง (Strength) 
 ด้านบุคลากร 

1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย 
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในงานที่รับผิดชอบ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กรภายนอก 
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่สามารถบูรณาการกันได้ 

 ด้านงบประมาณ 
1. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน 

 ด้านการจัดการ 
1. มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 
2. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
3. ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 
2. ค่าเทอมถูก 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 ด้านบุคลากร 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสุตร 
2. มีคุณวุฒิต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน 
5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษา กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์ไม่มีความช านาญในเรื่องแผนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านงบประมาณ 
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ไม่มีการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณท่ีได้รับ 

ด้านการจัดการ 
1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ 
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการด าเนินงานตามแผน 
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ 
5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคณะฯ 
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6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่หลาย เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ 
ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 

7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ ที่สมบูรณ์ 
9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อที่เป็นจุดเด่น 

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือพ้ืนฐานมีไม่เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน 
2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอ 
3. จ านวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พ้ืนฐานต่ า 
4. อัตราการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาลดลง 
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน  และการแต่งกายไม่

เรียบร้อย 
6. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 

 โอกาส (Opportunities) 
 ด้านการเมือง สังคม 

1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับผู้จบปริญญาตรี 
2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนต้องการพัฒนาบุคลากรในด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านวัฒนธรรม 
1. ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และความต้องการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน ท าให้โอกาสการจ้างงาน
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

2. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้โอกาสในการเรียนระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 
ด้านเทคโนโลยี 

1.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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 อุปสรรค (Threats) 
ด้านการเมือง สังคม 

1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท าให้นักศึกษาที่จะ
มาเรียนในคณะฯ น้อยลง 

2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. นโยบาย AEC ท าให้การแข่งขันในการ ศึกษาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 

ด้านวัฒนธรรม 
1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ 
2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษาราชภัฏ 
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ 
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ 
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้ยึดถือแนวทางการด าเนินงานเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนว
ทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน: 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย       

3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยา่งต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การ วิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ : 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
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สถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ 0 คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์

บุคลากรภายในสถาบันทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนได ้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์
ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจาก
ปัจจัยต่างๆเช่น คณาจารย์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม การไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือ
กฎกระทรวงและเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวonline เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรงหากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ 0 แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ 0 ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ 0 ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี
แผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและ
ด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมการป้องกัน) 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ก าหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามค าสั่งที่ 094/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2556 และเพ่ือให้การด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้เป็น 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ประธานกรรมการ 
  2.  อาจารย์ชัชชัย   เขือ่นธรรม กรรมการ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ    ก าแพงเศรษฐ กรรมการ 
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  แพ่งศรีสาร กรรมการ 
  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ  แสงสุข    กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวมยุรา      สิทธิ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
การพัฒนาระบบการบริหารของคณะฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

ตามแนวทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรม 
ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของคณะ ตาม
สภาพแวดล้อมคณะ       เพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนใน
องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยคณะได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็น 6 
กระบวนการ ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะฯ 
คณะฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ จ าแนกตามพันธกิจ 4 ด้าน (การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะฯ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ดังนี้ 
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาความเสี่ยงภาพใหญ่ ในเชิงนโยบายของ

คณะฯ 
2. ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น

และส่งผลกระทบต่อคณะ ด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต บุคลากร
และทรัพย์สินของคณะเป็นส าคัญ 

3. จุดเน้นในการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
3.1 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง 
3.2 ความยั่งยืนขององค์กร 
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ต้องม ี2 แผน คือ 
4.1 แผนป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน 
4.2 แผนแก้ไขเพ่ือลดความรุนแรงของความเสี่ยง กรณีเกิดความเสี่ยง 
5. ต้องมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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การระบุความเสี่ยง 
เพ่ือให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมี

ผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของคณะ รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จ าแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี
การศึกษา 2553 โดยได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงย่อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

การประเมินความเสี่ยง 
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์

ความเสี่ยงให้ทราบระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นขององค์กร ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม และคุ้มค่าในการ
ด าเนินการควบคุมต่อไป 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  จะต้อง

พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความ
เสี่ยง (Impact: I) หากเกิดเสี่ยงนั้น เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร D = LxI  

คณะได้ก าหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยงและ Risk Matrix เพ่ือให้คณะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลักษณะของความ
ที่พบในหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 3 แสดงประเด็นโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 
ประเด็น 

ระดับคะแนน 
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสการเกิดความเสี่ยง 
1. โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ 

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อยข้างสูงหรือบ่อยๆ มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
ภายใน > 4 ป ี ภายใน 3-4 ป ี ภายใน 2 ปี ภายใน 1 ปี ทุกเดือน 

2. โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 

10% 20% 50% 70% 80% 
<10% >10-20% >20-30% >30-40% >40% 

มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง มากกว่า 1ปีต่อครั้ง ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง ระหว่าง1-6 เดือนต่อครั้ง มากกว่า 1ครั้งต่อเดือน 
5 ปีต่อครั้ง 2-3 ปีต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
1. ต่อองค์กรและการเงิน 

ไม่เกิน 10,000 บาท > 10,000 – 50,000 บาท > 50,000 – 2.5 แสนบาท > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท > 10 ล้านบาท 
น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท 1แสนบาท-5แสนบาท 5แสนบาท -10 ล้านบาท มากกว่า 10 ล้านบาท 

<5% >5-10% >10-15% >15-20% >20% 

2. ต่อองค์กรด้านเวลา 
ท าให้เกิดความล่าช้าของ 

โครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 
มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 
เดือน ถึง 4.5 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือนถึง 6 
เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ
มากกว่า 6 เดือน 

3. ต่อองค์กรด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

ได้ 3 คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ได้ 2 คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ได้ 1 คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ได้ 1 คะแนนแต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
ได้ 0 คะแนนตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 

4. ต่อระบบเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ 

เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความส าคัญ เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้ ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่ง

ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 
 

เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญ
ทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูล

ลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ 

5. ต่อพนักงาน/บุคลากร 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

นานๆ ครั้ง 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

ถูกท าทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ข้ึนเงินเดือน 
 

ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตราย
ต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง 

6. อันตรายต่อชีวิต/ความ 
ปลอดภัย 

เหตุเดือดร้อนร าคาญ มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 
มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์มี 
ความพึงพอใจ/>40-60% หรือ 3 ข่าว >5-7.5% 

มีผู้บาดเจ็บสาหัส มีผู้เสียชีวิต 

มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 
 มีการบาดเจ็บรุนแรง 

มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน 
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มี

การบาดเจ็บถึงชีวิต 

7. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงาน 

มีความพึงพอใจ/ >80% หรือ 1 ข่าว มีความพึงพอใจ/ >60-80%หรือ 2 ข่าว มีความพึงพอใจ/ >40-60% หรือ 3 ข่าว มีความพึงพอใจ/>20-40% หรือ 4 ข่าว 
มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ >5 

ข่าว 
ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

 
มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด 

ภายในประเทศ (1 วัน) 
มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ 

หลายฉบับ (2-5 วัน) 
มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างส าหรับสื่อภายในประเทศและมี

การเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัดของสื่อต่างประเทศ 
มีการพาดหัวข่าวทั้งจากสื่อภายใน 

และต่างประเทศ 
8. จ านวนผู้ที่ได้รับความ 

เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
<2.5% >2.5-5% >5-7.5% >7.5-10% >10% 

9. จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) <1 ราย (ต่อเดือน)  2 ราย (ต่อเดือน)  3 ราย (ต่อเดือน)  3 ราย (ต่อเดือน)  >5 ราย 
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การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึนโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับ
แรก) ทั้งนี ้ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 
2.1 ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น

ในทันท ีหรือในระยะยาว 
2.2 ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนได้ในอนาคตซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้ 

ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่

คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน  แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือ
การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource)  

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
ไป  

การก าหนดกิจกรรมควบคุม : ก าหนดแผนการควบคุม 
นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพ่ือ

ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 
1. ภายใต้แนวทางต่างๆที่เลือกนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง 
2. กิจกรรมควบคุมในต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ และกิจกรรมที่ช่วยลดความ

น่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น  การ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุมการด าเนินงานในทุกๆ ด้าน 

3. ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ และควรวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่
คงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย 
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การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ทันกาล โดยก าหนดให้มีการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุก 3 เดือน และ
ประเมินผลทุกสิ้นปี ทั้งนี้ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะฯ
ด าเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการ
ติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการรายงานความบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ให้ผู้บริหาร 

 
 

แสดงข้ันตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุความเสี่ยง 
จากการด าเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง 
(วัดระดับความเสี่ยง) 

โอกาส + ผลกระทบ + Risk Model ð ระดับความเสี่ยง 

พิจารณาจัดการความเสี่ยง 
(ตามระดับความเสีย่ง: 4T) 

ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะและ 
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 



 

 

บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล 

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์
ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกโครงการที่ส าคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/
โครงการ มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการหรือเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถปุระสงค์ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้โครงการที่

ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
การพิจารณาคัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพ่ือน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงมีปัจจัย
การพิจารณา 3 ประการ ดังนี้ 
 1.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.2 เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 1.3 เป็นโครงการที่ด าเนินการ เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปัจจัยออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ปัจจัยพิจารณา 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. สอดคล้องกลยุทธ์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับ 3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 1 

3 .  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

แทบไม่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุหรือไม่บรรลุ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

มีผลกระทบบางส่วนแต่
ยั งท า ให้สามารถบรรลุ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

มีผลกระทบมากท าให้ไม่
ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

 
  2. การพิจารณาคัดเลือก และจัดล าดับความส าคัญโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
จะต้องคัดเลือกแผนงานโครงการที่ได้ค่าคะแนนความส าคัญของโครงการสูงสุดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มาด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
Way Commission) โครงการส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

= 
ความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

X 
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

X 
ผลกระทบต่อ
เป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

 
 4. โครงการทีค่ัดเลือกมาบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดตัวชี้วัดค่า
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงโครงการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 96 โครงการ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์หลัก บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ 72 โครงการ คือ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะฯ 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 
 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 
 4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 

ด้านพัฒนากิจการนักศึกษา 
 5. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 6. โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 7. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 8. โครงการ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ 
 9. โครงการ สนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 10. โครงการ พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน 
 11. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 12. โครงการ พัฒนาบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 13. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 14. โครงการ สร้างเครือข่ายหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 15. โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  16. โครงการ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  17. โครงการ สัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

18. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
19. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ การด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการประกัน

คุณภาพ 
20. โครงการ ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งการเรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริ 
21. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางวิชาการ 

สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 22. โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 
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 23. โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการภายนอก 
 24. โครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 25. โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 26. โครงการ สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของนักศึกษาสาขา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 27. โครงการ พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 28. โครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า 
 29. โครงการ กีฬาสัมพันธ์ สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 30. โครงการ ศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรม 
 31. โครงการ พัฒนาเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
 32. โครงการ อบรมทักษะทางวิชาชีพทางวิศวกรรม และเตรียมพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 33. โครงการ เสริมสร้างทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา (พ่ีสอนน้อง) 
 34. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม ปริญญานิพนธ์ เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการน าเสนอหรือแข่งขันทางวิชาการ   
 35. โครงการ วิศวะจิตอาสา 
 36. โครงการ สานสัมพันธ์น้องพ่ีชาววิศวกรรม 
 37. โครงการ จัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของสาขาวิขา และทบทวน/
ปรับปรุงหลักสูตร 
 38. โครงการ Road show หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 39. โครงการ วิจัยในชั้นเรียน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
  40. โครงการ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรและการจักการเรียนการสอน 
 41. โครงการ พัฒนาคุณภาพ สื่อการสอน และอุปกรณ์งานฟาร์มเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 42. โครงการ ศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 43. โครงการ ประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 44. โครงการ จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
 45. โครงการ พัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ด้านงานวิจัย 
 46. โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 47. โครงการ วิจัยในชั้นเรียน 
 48. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก 



25 

 

 

 49. โครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 50. โครงการ สร้างสรรค์สัมพันธ์พ่ีน้อง 
 51. โครงการ จัดนิทรรศการความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประชาสัมพันธ์สาขาเนื่องใน
วันวิทยาศาสตร์และ open house 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 52. โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 
 53. โครงการ ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน 
 54. โครงการ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามกรอบมาตรฐาน TQF 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 55. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
 56. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 57. โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก 
 58. โครงการ พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 59. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 60. โครงการ บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 61. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิต 
 62. โครงการ พัฒนาทักษะวิชาการและการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา 
 63. โครงการ สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
 64. โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

สาขาวิชาการออกแบบ 
   65. โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
   66. โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 
   67. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
   68. โครงการ ส่งเสริมการประกวด และพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ 
   69. โครงการ พัฒนาหลักสูตร 
   70. โครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
   71. โครงการ วิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   72. โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะ เพื่อให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 



26 

 

 

   โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์หลัก มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการ 5 โครงการ คือ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 1. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่ชั้นเรียน 
  2. โครงการ สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการ วิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
   3. โครงการ ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานบริหารศูนย์) 
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
4. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 5. โครงการ ส่งเสริมการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์งานวิจัย 

  โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการ วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์หลัก บูรณาการงานบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการ 5 โครงการ คือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 1. โครงการ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
2. โครงการ บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
  3. โครงการ บริการข้อมูลข่าวสารและให้ค าปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบ และแนะ
แนวและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
   4. โครงการ บูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการด้านการออกแบบ 
   5. โครงการ จัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ไม่มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์หลัก มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการ 5 โครงการ คือ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 2. โครงการ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 3. โครงการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
4. โครงการ สร้างคุณธรรมน าจิตอาสาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาม

แนวพระราชด าริ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
5. โครงการ วิ่งขึ้นเขาฟังธรรม 

 โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์หลัก มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการ 9 โครงการ คือ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ 
ด้านบริหาร 
  2. โครงการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3. โครงการ ประชุม สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและติดตามประเมินผล
การประกันคุณภาพภายใน 
 4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้านวิชาการ 
 5. โครงการ เพ่ิมทักษะทางภาษา 
 6. โครงการ เขียนเอกสารประกอบการสอน 
 7. โครงการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 
 8. โครงการ จัดการความรู้ 
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สาขาวิชาการออกแบบ 
   9. โครงการแลกเปลี่ยน ความรู้ และทักษะ เพ่ิมศักยภาพอาจารย์ระหว่างสถาบันใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน  

   โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และจัดท าแผนความเสี่ยงตามหลักธรมาภิบาล มีจ านวน 4 โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะฯ ดังนี้ 
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่ได้รับ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่  6 พัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ 

ได้รับงบประมาณสูงสุด
เป็นล าดับแรกของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
จ านวน 1,500,000 บาท 

2.  โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 10 เพ่ิมขีด

ความสามารถด้านงานวิจัย 

ได้รับงบประมาณสูงสุด
เป็นล าดับแรกของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
จ านวน 230,000 บาท 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ
ตามความต้องการของท้องถิ่น 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 บริการ

วิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

 

3.  โครงการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ประ เด็ นยุ ทธ ศาสตร์ ที่  4  อนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ได้รับงบประมาณสูงสุด
เป็นล าดับแรกของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
จ านวน 100,000 บาท 

4.  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 14 บริหาร

จัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 17 พัฒนา

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม
การจัดการความรู้ในองค์กร 

ได้รับงบประมาณสูงสุด
เป็นล าดับแรกของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
จ านวน 705,000 บาท 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
  ประเภทของความเสี่ยง  

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที)่   

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ   
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ และ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  ระดับท่ี 5 หมายถึง สูงมาก/หายนะ 
  ระดับท่ี 4 หมายถึง สูง/วิกฤต 
  ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับท่ี 2 หมายถึง ต่ า/น้อย 
  ระดับท่ี 1 หมายถึง ไม่ส าคัญ/น้อยมาก 

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทาง 4ST มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน  แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือ
การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource)  

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
ไป  
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
  เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการ
ก าหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดย
กิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมเดิมที่เป็นปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
  การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนและกระบวนการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง มีการเปิด
ช่องทางการสื่อสารและรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร
ได้เข้าถึง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียนการประชุมชี้แจงชี้แจงโดยผู้บริหาร 
หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
  การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่า
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน รวม 4 ครั้ง คือ 
  1. การรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรก เป็นการรายงานในรอบ 3 เดือน (เดือน
ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2556) ภายใน 31 มกราคม 2557 
  2. การรายงานผลการด าเนินงานครั้งที่สอง เป็นการรายงานในรอบ 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557) ภายใน 30 เมษายน 2557 
  3. การรายงานผลการด าเนินงานครั้งที่สาม เป็นการรายงานในรอบ 9 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2557) ภายใน 31 กรกฎาคม 2557 
  4. การรายงานผลการด าเนินงานครั้งที่สี่ เป็นการรายงานในรอบ 12 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557) ภายใน 31 ตุลาคม 2557 
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 33 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1. งานวิจัยและการบริการ
วิชาการไม่ได้รับการยอมรับจาก
ท้องถิ่น 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

1. ส ารวจความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือ
ก าหนดทิศทางประสานความร่วมมือให้
เกิดการพัฒนาร่วมกัน และน า
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือบริการ
วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วย 
งานภายนอกหรือชุมชน  
2. จัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และด าเนินงานให้ครบตาม
แผนงาน 
3. ประชาสัมพันธ์สัมฤทธิผลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

 

 

 

 

ก.ย. 56 
 
 
 
 
 

ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามแผนฯ) 
 
ต.ค.56-ก.ย.57 

หัวหน้า
ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี
และ 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน (ต่อ) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ของอาจารย์และนักศึกษาไม่ได้
รับการยอมรับจากสาธารณะชน 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

1. ส่งเสริม ผสมผสาน งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมต่างๆ 
2. เพ่ิมโอกาส สร้างความพร้อมและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
3. จัดประกวด จัดนิทรรศการ เข้าร่วม
น าเสนอผลงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
น าเสนอผลงานที่มากข้ึน 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

 

 

 

 

ต.ค.56-ก.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามแผนฯ) 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ความล่าช้าในการจัดท า
โครงการ การเบิกจ่ายของผู้
ปฏิบัติ และระบบ/กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

4 4 16 
สูง
มาก 

1. ก ำหนดทิศทำงและจัดท ำแผนกำร
จัดสรรงบประมำณให้ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์และงบประมาณที่ตั้งไว้ 
2. ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาเพื่อ
ติดตามและประเมินผล 

3. จัดท าแผนวิเคราะห์งบประมาณ และ
ติดตามเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน
เกี่ยวกับระเบียบหรือเอกสารที่ต้อง
ด าเนินการให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

 

 

 

 

ก.ย. 56 
 
 
ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามระยะเวลา) 
 
ต.ค.56-ก.ย.57 
 
ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามแผนฯ) 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
งานบริหารวิชาการส่วนใหญ่ไม่
สามารถน าไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนได้ 

3 4 12 
สูง 

1. น าเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
หรืองานบริการวิชาการที่มีความเหมาะ 
สม มีคุณภาพ เพ่ือสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการเรียน
การสอนตรงกับเป้าหมายของคณะฯ ที่
ก าหนดไว้ 
2. มีการจัดการความรู้ ต่อยอดผลงาน 
วิจัย งานสร้างสรรค์หรืองานบริการ
วิชาการ ที่มีความน่าสนใจและช านาญให้
อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วมเพ่ือตอบ 
สนองความต้องการอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน 

3. สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีผลงาน 
วิจัย งานสร้างสรรค์หรืองานบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค.56-ก.ย.57 

 

หัวหน้า
ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี
และ 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2. งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถ
น าไปบูรณาการกับการเรียน
การสอนได้ส่งผลต่อการ
ประเมินผลความส าเร็จ 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

1. สนับสนุนการเข้าร่วมประกวด 
น าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
การเรียนการสอน เพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณะชน 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามแผนฯ) 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

3. การปฏิบัติงานที่ขาดการมี
ส่วนร่วมและไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันของผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

3 4 12 
สูง 

1. ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
2. จัดท าแผนแผนพัฒนาศักยภาพและ
อบรม ทบทวนความรู้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค.56-ก.ย.57 
(ตามแผนฯ) 
 
 
ก.ย. 56 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ตรงกับงาน 
 

4 4 16 
สูง
มาก 

1. ส ารวจความต้องการ ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพให้ตรงกับการปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โดยการ
ฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ การจัดโครงการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

 

 

 

 

ก.ย. 56 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2557 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ความล่าช้าในการ
จัดท าโครงการ การ
เบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติ 
และระบบ/
กระบวนการจัดซื้อ จัด
จ้าง 

1. ก ำหนดทิศทำงและจัดท ำ
แผนกำรจัดสรรงบประมำณให้
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
2. ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการตามระยะเวลาเพื่อติดตาม
และประเมินผล 

3. จัดท าแผนวิเคราะห์งบประมาณ 
และติดตามเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทบทวนเกี่ยวกับระเบียบหรือ
เอกสารที่ต้องด าเนินการให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

1. สาขาวิชาด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้จัดท าโครงการส่ง
แบบประเมินผลฯ ทุก
ครั้งหลังเสร็จสิ้น 
3. รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ 
ให้ผู้บริหารทราบตาม
ก าหนดเวลา 
4. จัดการอบรมให้
ความรู้บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดท า
โครงการ การ
เบิกจ่ายส าเร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร 
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
งบประมาณ 
50,000 บาท 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
คณะฯ ผ่าน
การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ร้อยละ 80 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

ชื่อผู้รายงาน                           
                              (.................................................................) 
                           ต าแหน่ง 

                 ……………/………………/…………… 
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ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2557 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ
ความต้องการหรือไม่
ตรงกับงาน 
 

1. ส ารวจความต้องการ ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพให้ตรงกับ
การปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดแผนการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร โดยการฝึกอบรม เพ่ิม
ทักษะ การจัดโครงการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน และมี
การติดตามผลการด าเนินการตาม
แผน 

1. จัดท าแบบส ารวจ 
ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
2. จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากรให้
ตรงกับความต้องการ
และตรงกับงาน 
3. ประเมินผลการจัด
ฝึกอบรม 

ผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้
ตรงกับความ
ต้องการและตรง
กับงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร 
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
งบประมาณ 
50,000 บาท 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
คณะฯ ผ่าน
การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ร้อยละ 80 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

ชื่อผู้รายงาน                           
                              (.................................................................) 
                           ต าแหน่ง 

                 ……………/………………/…………… 
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แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินการ 
แผนการด าเนนิการในรอบปีงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน (ถ้ามีการปรับปรุง) 
 

            

2.  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
 

            

3. ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 

            

4. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

            

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือระบุปัญหา อุปสรรค 
และก าหนดแนวทางแก้ไข 

            

6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและก าหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยง รวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป 

            

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 แบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2557 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

 

 

ชื่อผู้รายงาน                           

                              (.................................................................) 
                               ต าแหน่ง 

                        ......../………………/…………… 

หมายเหตุ : สถานะการด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2557 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

 

 

ชื่อผู้รายงาน                           

                              (.................................................................) 
                               ต าแหน่ง 

                      ......../………………/…………… 

หมายเหตุ : สถานะการด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

RM3_NSRU 


