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ค าน า 

  แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะช่วยให้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เพื่อ
ก าหนดวิธีการในการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเกิดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และช่วยให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

      หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทท่ี 1 บทน า  
  หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเสี่ยง 2 
  เป้าหมาย  2 
 ประโยชน์ของการบรหิารความเสี่ยง 3 
 ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง 3 
 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง 4 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง 5 
 การจัดล าดับความเสี่ยง 5 
 การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 5 

บทท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน   
  ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 6 
  ประเด็นยุทธศาสตร ์ 6 
  เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร ์ 6 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 
  โครงสร้างองค์กร                                                                                             9 
  โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                        10        

บทท่ี 3 การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558   
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 11 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 11  
  การวิเคราะห์ปจัจัยความเสี่ยงและผลกระทบ 12 
  แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 
 แบบ RM1_NSRU การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 13 
  แบบ RM2_NSRU แผนบริหารความเสี่ยง 18 
  การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ง 26 
  การจัดท ารายงานการบรหิารความเสี่ยง 26 
  ภาคผนวก  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 



บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
  แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ 
จัดท าข้ึนเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการได้เข้าใจและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยมีการประเมินสถานการณ์แวดล้อมจากปัจจัยภายในร่วมกับปัจจัยภายนอกและ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้จ าแนกแนวทางให้คณะฯ ร่วมกันด าเนินการ 7 ด้าน ดังนี ้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ด้านที่ 6 ด้านปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
ด้านที่ 7 ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยม ี6 กระบวนการ ดังนี ้
1. การระบุปจัจัยความเสี่ยงของคณะฯ 
2. การวิเคราะห์ปจัจัยความเสี่ยง ผลกระทบ 
3. การก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผลและการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะฯ ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. แบบ RM1_NSRU (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง)    

1.1 การระบุปจัจัยความเสี่ยงของคณะฯ 
1.2 การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ 
1.3 การก าหนดแนวทางการปอ้งกันความเสี่ยง 

2. แบบ RM2_NSRU (แผนบริหารความเสี่ยง)    
2.1 การจัดการความเสี่ยง  

3. แบบ RM3_NSRU (รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงแผน)  
3.1 การติดตามประเมินผลและการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง 

 
 
 
 



ความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง คณะฯ น ามาจัดการความเสี่ยงมี 3 ประเด็น ดังนี ้
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยงคือ  
1) จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน 
2) จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน 
3) นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ ปัจจัยเสี่ยงคือ  
1) พื้นที่การใช้งาน อาคาร สถานที่ หอ้งปฏิบัติการไมเ่พียงพอและช ารุดทรุดโทรม 
2) อุปกรณ์ เครื่องมอื ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงคือ  
1) คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรยงัไม่ครอบคลมุการผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็นนี้ มีการประเมินแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหาร

ความเสี่ยงไว้ดังปรากฏตามตารางในบทที่ 3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม โดยก าหนดให้มีการ
ติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและประเมินผลทุกสิ้นปีเพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีส่ามารถ
รับได้หรือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนและจะน าไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 



 

บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด าเนินการตามนโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะต้องมีการก าหนดและน ามาใช้ในกระบวนการบรหิาร
การศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน โดยมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
3. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหาความเสี่ยงที่ เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย 
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของทุกคณะ/ส านัก/

สถาบัน 
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปีต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี
เพื่อน ามาปรับปรุง 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต้องระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
 3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 4) ด้านการปฏิบัติงาน 
 5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ 
 7) ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้ด าเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยงและแบ่งการบริหาร
ความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรและระดับหน่วยย่อย 



2 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในฐานะระดับหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย 

1. คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ในหน่วยงาน 
 1.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ใน

หน่วยงาน 
 1.3 ให้ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
 1.4 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ 
 1.5 เสนอรายงานติดตามประเมินการควบคุมภายใน (สตง. ข้อ 6) 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 2.1 น านโยบายการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ 
 2.2 รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน 
 2.3 จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
 2.4 เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
 2.5 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

คณะฯ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ 
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะฯ 
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับคณะฯ 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสมทัว่ทัง้

องค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท า

ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

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

ประสิทธิผล 

ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนด โดยจ าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ด้านการปฏิบัติงาน 
5. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
6. ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ 
7. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความ

เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเพื่อ
มุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร      
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ 
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยง
ประมวลเข้าด้วยกัน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพื่อ
ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดแนวทางพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 3 ลักษณะ 
ดังนี ้

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ ผลกระทบ สามารถวัดเป็นตัวเงินได ้ ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได ้ เป้าหมายองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร การด าเนินงาน 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูงมาก 

สูญเสียระบบ IT ที่ส าคญั
ทั้งหมดและข้อมูลเสียหายมาก 

ถูกเลิกจ้าง/ออกจากงานเพราะ
เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนโดยตรง 

กระทบการด าเนินงานรุนแรงมาก 
(หยุดด าเนินงาน > 1 เดือน) 

4 สูง > 2.5 แสนบาท - 1 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูง 

เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ
และข้อมูลเสียหายบางส่วน 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัด
เงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 

กระทบการด าเนินงานรุนแรง 
(หยุดด าเนินงาน 1 เดือน) 

3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

กระทบเป้าหมายบางอย่าง
และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 

ระบบมีปัญหาและมีความ
สูญเสียไม่มาก 

ถูกท าทัณฑ์บน (ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้อ่ืน) 

ชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของ
กระบวนการและการด าเนินงาน 

2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร   
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรน้อย 

เกิดเหตุที่แก้ไขได้ สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

กระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการ
และการด าเนินงาน 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย     
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

แทบไม่มีผลกระทบเป้าหมาย
และชื่อเสียงขององค์กร 

เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการ
และการด าเนินงาน 
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3. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
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  โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบของความเสี่ยง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน  
 ยอมรับความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเขียว (       ) 
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน  
 ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (        ) 
 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน  

 มีแผนลดความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีส้ม (         ) 
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน  

 มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง (         ) 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงจากสูงมากไปหาต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง 
ไปพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

เป็นการมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบเป็นหลัก การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 
  1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
  2. การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างานหรือวิธีการท างาน
ใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้อยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน เช่น หยุดด าเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ให้ผู้อื่นรับไปด าเนินการ เช่น จัดจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอก 

 สูงมาก    

 สูง 

 ปานกลาง 

 ต่ า 

 

 

 

 

 

            



 
 

 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและแผนในระดับชาติ โดยมีแนวคิดและแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ปรัชญา 
  สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถ่ิน 
อัตลักษณ์ 
  บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน คิดค้นงานวิจัย 
วิสัยทัศน์ 
  เป็นศูนยกลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็น
มาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถ่ิน 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่

ท้องถ่ิน 
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูเ้พื่อถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถ่ิน 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
5. พัฒนาระบบบรหิารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน

และท้องถ่ิน 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถ่ินกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



7 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด้าน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

บุคลากร 1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย 
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในงานที่รับผิดชอบ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา
องค์กรภายนอก 
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการกันได้ 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร 
2. มีคุณวุฒิต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน 
5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์ไม่มีความช านาญในเรื่องแผนการสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

งบประมาณ 1. มีเกณ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน 
2. ไม่มีการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับ 

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

1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ 
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการด าเนินงานตามแผน 
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ 
5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับคณะฯ 
6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่หลาย 
เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษา 
7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ ที่
สมบูรณ์ 
9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อที่เป็น
จุดเด่น 

อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 

1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 
2. ค่าเทอมถูก 

1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือพื้นฐานมีไม่
เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน 
2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่
เพียงพอ 
3. จ านวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พื้นฐานต่ า 
4. อัตราการเพิ่มจ านวนนักศึกษาลดลง 
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้า
ชั้นเรียน  และการแต่งกายไม่เรียบร้อย 
6. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
น้อย 
7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อย 
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ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การเมือง 
สังคม 

1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับผู้จบ
ปริญญาตรี 
2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริษัทเอกชนต้องการพัฒนาบุคลากรในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท าให้นักศึกษาที่จะมาเรียนในคณะฯ 
น้อยลง 
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. นโยบาย AEC ท าให้การแข่งขันในการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสูงขึ้น 
 

วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และ
ความต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ 
2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษาราช
ภัฏ 
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ 
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ 
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เศรษฐกิจ 1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอาเซียน ท าให้โอกาสการจ้างงาน
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ท าให้โอกาสในการ
เรียนระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 

 

เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ มี ช่ อ ง ท า ง เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มกีาร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ตามค าสั่งที่ 062/2558 ลง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการบริหารของคณะฯ  

 

 
 

   
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน ประธานกรรมการ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
  3.  นายนัฐท์ธีรนนช์   รอดช่ืน  กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ    ก าแพงเศรษฐ กรรมการ 
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม  กรรมการ 
  6.  นายนัฐพันธ์    พูนวิวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวมยุรา      สิทธิ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.  นางกมลลักษณ์   พงษ์พรต ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 
 

 

บทท่ี 3 
การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการตามนโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
 3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 4) ด้านการปฏิบัติงาน 
 5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ 
 7) ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยม ี6 กระบวนการ ดังนี ้
1. การระบุปจัจัยความเสี่ยงของคณะฯ 
2. การวิเคราะห์ปจัจัยความเสี่ยง ผลกระทบ 
3. การก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผลและการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสีย่ง 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเส่ียงของคณะฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความเสี่ยง(วัดระดับความเสี่ยง) 
โอกาส X ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง 

 

ก าหนดแนวทางการป้องกันความเส่ียง 
 

พิจารณาก าหนดแผนการจัดการความเส่ียง 
 

การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียง 

การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบ 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงกระท าเพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนขององค์กร ส าหรบั
ประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนินการควบคุมต่อไป โดยจะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดเสี่ยงนั้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ตามสูตร : โอกาส (Likelihood) X ผลกระทบ (Impact) = ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. แบบ RM1_NSRU (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง)   11. การระบุปจัจัยความเสี่ยงของคณะฯ 

1.2 การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ 
1.3 การก าหนดแนวทางการปอ้งกันความเสี่ยง 

2. แบบ RM2_NSRU (แผนบริหารความเสี่ยง)   2.1 การจัดการความเสี่ยง  

3. แบบ RM3_NSRU (รายงานการประเมินผล   3.1 การติดตามประเมินผลและการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง 
                            และการปรับปรุงแผน)  
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RM1_NSRU 
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 



 

 

14 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนัความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสีย่ง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านท่ี 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน 

4 4 16 1. เพิ่มจ านวนรอบ/เปิดรบันักศึกษาใหเ้ร็ว
ข้ึน 
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การ
รับในรปูแบบโควตา ให้ทุนการศึกษา 
3. สร้างจุดขายประชาสัมพันธ์คณะฯให้
มากขึ้น 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค.56-ก.ย.57 

 

อาจารย์ทกุท่าน ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปี 2557 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผน 

 

5 4 20 1. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
สาขาให้เป็นทีรู่้จักมากยิ่งข้ึน 
  

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

น าไปจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยง 
(RM2) 

3. นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 4 5 20 1. ส่งเสรมิระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาและ
ความร่วมมือของอาจารยผ์ูส้อน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการเรียนปรับ
พื้นฐาน 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนกิจกรรมสง่เสรมินักศึกษาด้าน
ต่างๆ 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

น าไปจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยง 
(RM2) 

RM1_NSRU 



 

 

15 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนัความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสีย่ง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านท่ี 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
1. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและ
ช ารุดทรุดโทรม 

5 5 25 1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากทีสุ่ด 
2. จัดโครงการ 5 ส 
3. ก าหนดรอบการบ ารงุรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้ 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

คณะฯ 
อาจารยป์ระจ า
สาขาวิชา 

น าไปจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยง 
(RM2) 

2. อุปกรณ์ เครือ่งมอื ส าหรับการ
เรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 

4 4 16 1. ตรวจสอบห้องปฏิบัตกิาร ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพื่อ
ปรับปรงุซอ่มแซม 
2. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมตามระยะเวลา 
3. ทบทวนแผนความต้องการ
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
4. จัดสรรงบประมาณของสาขาและ
จัดหารายไดเ้พื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลองเพิม่ 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

มหาวิทยาลัย 
คณะ 
อาจารยป์ระจ า
สาขาวิชา 

น าไปจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยง 
(RM2) 

RM1_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสีย่ง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านท่ี 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
5. สร้างเครือข่ายกบัสถานประกอบการ
หรือภาครัฐ ในการขอใช้เครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนัความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 5 เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสีย่ง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านท่ี 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรยังไม่
ครอบคลมุการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3 4 12 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไป
ตามการประเมินคุณภาพการศึกษา  
2. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรสนับสนุน
การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและศึกษาต่อ
ปริญญาเอก  

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

สาขาวิชา น าไปจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยง 
(RM2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
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RM2_NSRU 
แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. จ านวนนักศึกษาเข้า
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน 

1. เพิ่มจ านวนรอบ/เปิดรบั
นักศึกษาให้เร็วข้ึน 
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษา เช่น การรับในรปูแบบ
โควตา ให้ทุนการศึกษา 
3. สร้างจุดขายประชา 
สัมพันธ์คณะฯให้มากขึ้น 

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรบั
นักศึกษาให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ปจัจบุัน 
2. ปรับปรงุหลักสูตรใหม้ี
ความหลากหลาย 
3. จัดหาทุนการศึกษา 
 4. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

เพิ่มจ านวน
นักศึกษาให้
มากกว่าจุดคุ้ม 
ทุน เพื่อเพิ่ม
รายได้ของคณะฯ 
จากการ
ลงทะเบียนเรียน 

งบประมาณ
โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
สาขา 
 

1. จ านวน
นักศึกษาเข้า
มากกว่า
จุดคุ้มทุน 
2. ช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
เพิ่มข้ึน 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

ทุกสาขาวิชา ระดับคะแนน 
16 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ที่มีอยู่ ปี 2557 

2. จ านวนนักศึกษาเข้า
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

สร้างจุดเด่น ประชาสมัพันธ์
ผลงานของสาขาให้เป็นที่รูจ้ัก
มากยิ่งข้ึน 
 

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ใหห้ลากหลาย 
- โครงการประชาสมัพันธ์ของ
สาขาวิชาต่างๆ 
- โครงการบริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ค าปรกึษาและ
แนะแนว 
- โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  
- การจัดงานเปิดบ้าน
เทคโนโลย ี

เพื่อเพิ่มจ านวน
ของนักศึกษา
แรกเข้า 
 

งบประมาณ
โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
สาขา 
 

จ านวน
นักศึกษาแรก
เข้าเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
20 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม ่

RM2_NSRU 



 

 

20 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
3. นักศึกษามีจ านวน
ตกออกสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสรมิระบบอาจารยท์ี่
ปรึกษาและความร่วมมอืของ
อาจารยผ์ู้สอน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ี
การเรียนปรับพื้นฐาน 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอน 
4. สนับสนุนกิจกรรมสง่เสรมิ
นักศึกษาด้านต่างๆ  

1. จัดท าระบบการให้
ค าปรึกษา และมกีาร
ประเมินผลอาจารยท์ี่ปรึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหา และดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- คู่มืออาจารย์ทีป่รึกษา 
2. สนับสนุนให้มีการเรียน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ
สาขาวิชาต่างๆ 
3. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกี่ยวกบัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งน ามาใช้ใน
การปรับปรงุ แก้ไขปัญหาการ
สอนของอาจารย์ให้ดีย่ิงข้ึน 
- โครงการการจัดการความรู ้
4. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้มีการ
ปรับตัวและมสี่วนร่วมกัน 

ลดจ านวน
นักศึกษาตก
ออก 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
3. จ านวน 
30,000 บาท 
 
 
 
 
 
4. จ านวน 
120,000 บาท 

 

1.จ านวน
นักศึกษาตก
ออกลดลง 
ร้อยละ 10 
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาทุก
รายวิชา ไม่ต่ า
กว่า 3.51 
 
 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
20 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม ่

RM2_NSRU 



 

 

21 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 

 

- โครงการเข้าค่าย คุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

 
 

   ชื่อผู้รายงาน  
         (อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์)           

                  ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

                                            30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

RM2_NSRU 



 

 

22 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
1. พื้นที่การใช้งาน
อาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอและช ารุดทรุด
โทรม 

1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่า
มากที่สุด 
2. จัดโครงการ 5 ส 
3. มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 
5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ในสภาพที่พร้อมใช้ 

1. ทบทวน ปรบัปรุง แผนผัง
พื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
2. จ าแนก แยกประเภท สิ่งที่
ใช้งานได้ออกจากสิ่งที่ช ารุด 
3. ตรวจสอบประสทิธิภาพ
การใช้งานอยู่เสมอ ก าหนด
รอบการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
ลิฟท ์เครื่องปรบัอากาศ 
- โครงการซอ่มแซมครุภัณฑ์
การศึกษา ส านักงานและ
จัดซื้อวัสด ุ
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบือ้งต้น เบอร์
โทรศัพทผ์ูร้ับผิดชอบและค า
เตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้ชัดเจน 

1. เพิ่มพื้นทีก่าร
ใช้สอยและ
ปรับปรงุ อาคาร 
สถานที่ ห้อง 
ปฏิบัติการ ให้มี
ความพร้อม
ส าหรับการจัด 
การเรียนการ
สอน 
2. เพื่อความ
สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
ใช้งาน  
3. สร้าง
สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศใน
การเรียนให้
เหมาะสม 

1. งบประมาณ
คณะฯ 
 
- 
 
3. จ านวน 
400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ระดับความพงึ
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
25 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม ่

RM2_NSRU 



 

 

23 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
2. อุปกรณ์ เครือ่งมอื 
ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพื่อ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
ระยะเวลา 
2. ทบทวนแผนความต้องการ
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ วัสดุทดลองให้
สอดคล้องกบัจ านวนผู้ใช้ 
3. จัดสรรงบประมาณของสาขา
และจัดหารายได้เพิม่  
4. สร้างเครือข่ายกบัสถาน
ประกอบการหรือภาครัฐ ในการ
ใช้เครื่องมอื อุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

1. ตรวจสอบประสทิธิภาพ
การใช้งาน บ ารงุรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
- โครงการซอ่มแซมครุภัณฑ์
การศึกษา ส านักงานและ
จัดซื้อวัสด ุ
2. จัดท าแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาทางวิศวกรรม 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองส าหรบัสาขาและ
จัดหารายไดส้ ารองจากแหล่ง
อื่นๆ  

1. มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรบั
การเรียนใน
รายวิชา
ปฏิบัติการ
เพียงพอ 
2. นักศึกษา
สามารถใช้
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรบั
การเรียนใน
รายวิชา
ปฏิบัติการอย่าง
ครบถ้วน 

1. จ านวน 
400,000 บาท 
 
 
 
 
2.1 วิศวกรรม 
จ านวน 
2,543,000 
บาท 
2.2 ออกแบบ 
จ านวน 
615,000 บาท 
 
3. งบประมาณ
โครงการจัดซื้อ
วัสดุฯ ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการสาขา 

ระดับความพงึ
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
16 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม ่

RM2_NSRU 



 

 

24 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
 4. จัดโครงการหรือการเรียน

การสอนร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก 
- โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบมสี่วนร่วมกบัองค์กร
ภายนอก (สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงานภาค 8) สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

4. จ านวน 
25,000 บาท 

 
 

ชื่อผู้รายงาน  
         (อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์)           

                  ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

                                            30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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25 
ตารางที่ 2 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  30  เดือน กนัยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 5 เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ด้านท่ี 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรยงัไม่
ครอบคลมุการผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนพฒันา
บุคลากรสนบัสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการและศึกษา
ต่อปรญิญาเอก  

1. จัดท าแผนระยะสั้น-ยาว
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- โครงการพฒันาทรพัยากร
บุคคล 
- โครงการบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตร 9 หลกัสูตร 
2. สร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF) 
- โครงการพฒันาทักษะการ
เขียนแผนการสอนฯ และการ
ประเมินผลการสอน 
- โครงการการจัดการความรู ้

1. พัฒนา
คุณวุฒิและ
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
2. คุณวุฒิของ
อาจารยป์ระจ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. 
(TQF) 

 
 
 
 
1.1 จ านวน 
350,000 บาท 
1.2 จ านวน 
97,400 บาท 
 
 
 
 
2.1 จ านวน 
70,000 บาท 
2.2 จ านวน 
30,000 บาท 

การผ่านการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 สาขาวิชา ระดับคะแนน 
12 
(สูง) 

 
 ความเสี่ยง

ใหม ่

 

    
 
 

RM2_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน 

                     (อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์)     
ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

   30 กันยายน พ.ศ. 2558 



 

 

26 
การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล โดยก าหนดใหม้ีการติดตามผลอย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้งและประเมินผลทกุสิ้นป ี (แบบ RM3_NSRU) ทั้งนี ้การติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะฯด าเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิง่ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพฒันาให้ดีข้ึนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการรายงานความบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ต่อผู้บรหิาร 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี ้

ล าดับท่ี กิจกรรมการด าเนินการ 
แผนการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2558 

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 (ถ้ามีการปรับปรงุ)             

2.  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง             

3. ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง             

4. จัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยง             

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง เพือ่ระบปุัญหา อุปสรรค 
และก าหนดแนวทางแก้ไข 

            

6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง ปรับแผนการบรหิารความ
เสี่ยงประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป  

            

 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการพิจารณาหรือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะฯ จะน าไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
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RM3_NSRU 

แบบรายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
         

 
 

          
  
 
 

RM3_NSRU 

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

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 2 สร้างความรูแ้ละนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ท่ี : 2 มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
         

 
 

         
 
 
 

RM3_NSRU 

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

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ                      
เป้าประสงค์ท่ี : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
         

 
 

 
         
 
 

RM3_NSRU 

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

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 4  ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ท่ี : 4 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
         

 
 
 
 
 
 

RM3_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 

   

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 5 เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
         

 
 
 
 
 
 

RM3_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 

   

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
เป้าประสงค์ท่ี : 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเส่ียง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเส่ียงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เส่ียงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรงุ
เพ่ือลดความ

เส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
         
ด้านที่ 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
         
ด้านที่ 3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
         
ด้านที่ 4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
         
ด้านที่ 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 
         
ด้านที่ 6 ความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
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หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน 

  (.................................................................) 

            ต าแหน่ง 
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ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน  
       ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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