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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการตามนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ได้กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะต้องมีการกาหนดและนามาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สานัก/สถาบัน
โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
3. ให้ มี ก ารก าหนดกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ ป็ น ระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
4. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
ของทุกคณะ/สานัก/สถาบัน
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการอานวยการ
6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจา ปีละ
2 ครั้ง โดยรายงานรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ด้านการปฏิบัติงาน
5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย จึง
ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้
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ดาเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยงและแบ่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับองค์กรและระดับหน่วยย่อย
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ในฐานะระดั บ หน่ ว ยย่ อ ย
ประกอบด้วย
1. คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
1.2 ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย ง/การควบคุ ม ภายใน ใน
หน่วยงาน
1.3 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ/สานัก/สถาบัน
1.4 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจา
คณะ/สานัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สานัก/สถาบัน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 นานโยบายการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
2.2 รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
2.3 จัดทาแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
2.4 เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
2.5 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะฯ
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคณะฯ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

3
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทา
ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทา
ให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด
4. เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ช่วยให้ การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
ความหมายและค าจ ากัด ความเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กาหนด โดยจาแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ด้านการปฏิบัติงาน
5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกาหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเพื่อ
มุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การนาผลการประเมินความเสี่ยง
ประมวลเข้าด้วยกัน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อ
ลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหา วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กาหนดแนวทางพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

เชิงปริมาณ
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-4 ปีต่อครั้ง
5 ปีต่อครั้ง

เชิงคุณภาพ
มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

ผลกระทบ

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
> 1 ล้านบาท

สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
> 2.5 แสนบาท - 1 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
> 10,000 – 50,000 บาท
สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร
มีการบาดเจ็บรุนแรง
ไม่เกิน 10,000 บาท
สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

เป้าหมายองค์กร
กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูงมาก
กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูง
กระทบเป้าหมายบางอย่าง
และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรน้อย
แทบไม่มีผลกระทบเป้าหมาย
และชื่อเสียงขององค์กร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร

สูญเสียระบบ IT ที่สาคัญ ถูกเลิกจ้าง/ออกจากงานเพราะ
ทั้งหมดและข้อมูลเสียหายมาก เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยตรง
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สาคัญ
ถูกลงโทษทางวินยั ตัด
และข้อมูลเสียหายบางส่วน
เงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
ระบบมีปัญหาและมีความ
ถูกทาทัณฑ์บน (ส่งผลต่อ
สูญเสียไม่มาก
คุณภาพชีวิตผู้อื่น)
เกิดเหตุที่แก้ไขได้
สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
เกิดเหตุที่ไม่มีความสาคัญ
สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

การดาเนินงาน
กระทบการดาเนินงานรุนแรงมาก
(หยุดดาเนินงาน > 1 เดือน)
กระทบการดาเนินงานรุนแรง
(หยุดดาเนินงาน 1 เดือน)
ชะงักงันอย่างมีนัยสาคัญของ
กระบวนการและการดาเนินงาน
กระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการ
และการดาเนินงาน
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการ
และการดาเนินงาน

4

5

ผลกระทบของความเสีย่ ง (Impact)

3. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่
5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

ต่า

1
1

2

3

4

5

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบของความเสี่ยง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเขียว (
)
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเหลือง (
)
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน
มีแผนลดความเสี่ยง กาหนดเป็นสีส้ม (
)
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน
มีแผนลดและประเมินซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กาหนดเป็นสีแดง (
)
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม
การจัดลาดับความเสี่ยง
เป็นการจัดลาดับความเสี่ยงจากสูงมากไปหาต่าและเลือกความเสี่ยงที่ มีระดับสูงมากและสูง
ไปพิจารณากาหนดกิจกรรมควบคุมและจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
เป็นการมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบเป็นหลัก การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้
1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องดาเนินการใดๆ
2. การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทางานหรือวิธีการทางาน
ใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้อยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน เช่น หยุดดาเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ให้ผู้อื่นรับไปดาเนินการ เช่น จัดจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอก

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและแผนในระดับชาติ โดยมีแนวคิดและแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย
วิสัยทัศน์
เป็นศูนยกลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็น
มาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึง
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจ ริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

7
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้าน
บุคลากร

งบประมาณ

การจัดการ

อุปกรณ์
เครื่องมือ

จุดแข็ง (Strength)
1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะในงานที่รับผิดชอบ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา
องค์กรภายนอก
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการกันได้
1. มีเกณ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

1.
2.
3.
4.

มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน
2. ค่าเทอมถูก

จุดอ่อน (Weakness)
1. อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร
2. มีคุณวุฒิต่ากว่าเกณฑ์
3. มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน
5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ไม่มีความชานาญในเรื่องแผนการสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน
2. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับ
1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการดาเนินงานตามแผน
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ
5. ไม่มรี ะบบตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับคณะฯ
6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่หลาย
เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษา
7. ไม่มรี ะบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยลงสูผ่ ู้ปฏิบตั ิ
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ ที่
สมบูรณ์
9. ไม่มรี ะบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อที่เป็น
จุดเด่น
1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครือ่ งมือพื้นฐานมีไม่
เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน
2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่
เพียงพอ
3. จานวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พื้นฐานต่า
4. อัตราการเพิ่มจานวนนักศึกษาลดลง
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้า
ชั้นเรียน และการแต่งกายไม่เรียบร้อย
6. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
น้อย
7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อย
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ด้าน

การเมือง
สังคม

วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับผู้จบ
ปริญญาตรี
2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บา้ น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริษัทเอกชนต้องการพัฒนาบุคลากรในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และ
ความต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอาเซียน ทาให้โอกาสการจ้างงาน
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้โอกาสในการ
เรียนระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
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

อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทาให้นักศึกษาที่จะมาเรียนในคณะฯ
น้อยลง
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบ่อย
3. นโยบาย AEC ทาให้การแข่งขันในการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสูงขึ้น
1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ
2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษา
ราชภัฏ
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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10
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี พ.ศ. 2559 ตามคาสั่งที่ 029/2559
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
นายนัฐท์ธีรนนช์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
นายนัฐพันธ์
นางสาวมยุรา
นางกมลลักษณ์

ศรีนพรัตน์วัฒน
รอดอาวุธ
รอดชื่น
จริตงาม
พูนวิวัฒน์
สิทธิ
พงษ์พรต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. นานโยบายการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
3. จัดทาแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
4. เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี

บทที่ 3
การบริหารความเสี่ยง ประจาปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการตามนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่
3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. ด้านการปฏิบัติงาน
5. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
6. ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมี 6 กระบวนการ ดังนี้
1. การระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
3. การกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
4. การจัดการความเสี่ยง
5. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1

ระบุความเสี่ยงของคณะฯ

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะห์ความเสี่ยง(วัดระดับความเสี่ยง)
โอกาส X ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3

กาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4

พิจารณากาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5

การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 6

การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบ
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงกระทาเพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร สาหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการดาเนินการควบคุมต่อไป โดยจะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดเสี่ยงนั้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ตามสูตร : โอกาส (Likelihood) X ผลกระทบ (Impact) = ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. แบบ RM1_NSRU (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง)

11. การระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
1.3 การกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

2. แบบ RM2_NSRU (แผนบริหารความเสี่ยง)

2.1 การจัดการความเสี่ยง

3. แบบ RM3_NSRU (รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงแผน)

3.1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

4. แบบ RM4_NSRU (สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

RM1_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัย
ความเสี่ยง
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน
1. จานวนนักศึกษาเข้าน้อย
กว่าแผนการรับนักศึกษา

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
4

3
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แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

1. เพิ่มจานวนรอบ/เปิดรับนักศึกษาให้เร็ว
ขึ้น
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การ
รับในรูปแบบโควตา ให้ทุนการศึกษา
3. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
สาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิง่ ขึ้น
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1. พื้นที่การใช้งานอาคาร
4
3
12 1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุด
สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่
2. จัดโครงการ 5ส
เพียงพอและชารุดทรุดโทรม
3. กาหนดรอบการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการตรวจสอบ
และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วพร้อมติด
ป้ายเตือน
5. จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

 การยอมรับ
 การลด/ควบคุม
 การยกเลิก
 การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ต.ค.58 ก.ย.59

คณะ
ทุกสาขาวิชา

ความเสี่ยงที่มี
อยู่ ปี 2558

 การยอมรับ
 การลด/ควบคุม
 การยกเลิก
 การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ต.ค.58 ก.ย.59

คณะฯ
อาจารย์ประจา
สาขาวิชา

ความเสี่ยงที่มี
อยู่ ปี 2558

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

14

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
แนวทางการป้องกัน/
การตอบสนอง
ความ
แก้ไขความเสี่ยง
ความเสี่ยง
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ)
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับ
4
3
12 1. ตรวจสอบห้องปฏิบตั ิการ ครุภัณฑ์
 การยอมรับ
การเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพื่อ
 การลด/ควบคุม
ไม่เพียงพอ
ปรับปรุงซ่อมแซม
 การยกเลิก
2. บารุงรักษา ซ่อมแซมตามระยะเวลา
 การถ่ายโอน
3. ทบทวนแผนความต้องการ
ความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองให้สอดคล้องกับความต้องการ
4. จัดสรรงบประมาณของสาขาและจัดหา
รายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองเพิ่ม
5. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
หรือภาครัฐ ในการขอใช้เครื่องมือ
ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ต.ค.58 ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
อาจารย์ประจา
สาขาวิชา

หมายเหตุ
ความเสี่ยงที่มี
อยู่ ปี 2558
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

RM1_NSRU
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

 การยอมรับ
 การลด/ควบคุม
 การยกเลิก
 การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ต.ค.58 ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะ
อาจารย์ประจา
สาขาวิชา

นาไปจัดทา
แผนบริหาร
ความเสี่ยง
(RM2)

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

คุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการ
ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

4

3

12

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการ
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการและศึกษาต่อ
ปริญญาเอก

16

แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU)
ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

17

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
1. จานวน
1. เพิ่มจานวนรอบ/
นักศึกษาเข้าน้อย เปิดรับนักศึกษาให้เร็ว
กว่าแผนการรับ ขึ้น
นักศึกษา
2. สร้างแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษา เช่น
การรับในรูปแบบ
โควตา ให้
ทุนการศึกษา
3. สร้างจุดเด่น
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสาขาให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแสดงผล
งานเชิงประจักษ์ของ
คณาจารย์และนักศึกษา

เพิ่มจานวนของ
นักศึกษาแรกเข้า
เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษา

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและ
แสดงผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
คณาจารย์และ
นักศึกษา จานวน
455,000 บาท

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จานวน
นักศึกษา
เพิ่มขึ้นเป็นไป
ตามแผนการ
รับนักศึกษา

ต.ค.58 ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
ทุกสาขาวิชา

หมายเหตุ
ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
ปี 2558
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/ กระบวนการปฏิบัตงิ าน/ วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ
แก้ไขความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/
การควบคุม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1. พื้นที่การใช้
1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้ 1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง 1. เพิ่มพื้นที่การใช้ 1. โครงการปรับปรุง
งานอาคาร
งานคุ้มค่ามากที่สุด พื้นที่ ภูมิทัศน์ตา่ งๆ ให้
สอยและปรับปรุง ห้องประชุม จานวน
สถานที่
2. มีการบารุงรักษา เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน อาคาร สถานที่ ห้อง 941,420
ห้องปฏิบัติการไม่ และซ่อมแซมตาม
 โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติการ ให้มี
2. โครงการปรับปรุง
เพียงพอและ
ระยะเวลาที่กาหนด
ประชุมคณะ
ความพร้อมสาหรับ และพัฒนาภูมิทัศน์
ชารุดทรุดโทรม 3. ในกรณีเกิด
 โครงการปรับปรุงและ
การจัด การเรียน (อาคาร 4 ย่านมัทรี)
เหตุขัดข้อง มีการ
พัฒนาภูมิทัศน์ (อาคาร 4 การสอน
จานวน 300,000
ตรวจสอบและ
ย่านมัทรี)
บาท
ดาเนินการแก้ไข
 โครงการปรับภูมิทัศน์
3. โครงการปรับภูมิ
โดยเร็วพร้อมติดป้าย
และสิ่งสนับสนุนการ
2. เพื่อความสะอาด ทัศน์และสิ่งสนับสนุน
เตือน และมีอุปกรณ์
เรียนรู้คณะฯ
สะดวก ปลอดภัย การเรียนรู้คณะฯ
ปฐมพยาบาล
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการใช้งาน
จานวน 1,005,000
เบื้องต้นในสภาพที่ การใช้งานอยู่เสมอ กาหนด 3. สร้างสิ่งแวดล้อม บาท
พร้อมใช้
รอบการบารุงรักษาและ
บรรยากาศในการ
ซ่อมแซม
เรียนให้เหมาะสม
3. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและคา
เตือนต่างๆ ในพืน้ ที่ให้ชัดเจน

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ากว่า 3.51

ต.ค.58 ก.ย.59

คณะ
อาจารย์ประจา
สาขาวิชา

ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
ปี 2558
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/ กระบวนการปฏิบัตงิ าน/ วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ
แก้ไขความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/
การควบคุม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ)
2. อุปกรณ์
1. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ 1. มีอุปกรณ์
1. โครงการซ่อมแซม
เครื่องมือ สาหรับ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การใช้งาน บารุงรักษาและ เครื่องมือ สาหรับ ครุภัณฑ์การศึกษา
การเรียนใน
วัสดุทดลอง ที่ยังใช้ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การเรียนในรายวิชา สานักงานและจัดซื้อ
รายวิชา
งานได้เพื่อ
 โครงการซ่อมแซม
ปฏิบัติการเพียงพอ วัสดุ จานวน
ปฏิบัติการไม่
บารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การศึกษา
2. นักศึกษาสามารถ 300,000 บาท
เพียงพอ
ตามระยะเวลา
สานักงานและจัดซื้อวัสดุ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 2. โครงการจัดซื้อ
2. จัดสรร
2. จัดทาแผนการจัดซื้อ
สาหรับการเรียนใน ครุภัณฑ์ฯ จานวน
งบประมาณตาม
ครุภัณฑ์
รายวิชาปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 11,327,600
ความต้องการ
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อย่างครบถ้วน
บาท
ห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการเรียน
3. โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การสอนฯ
ห้อง ปฏิบัติการ
วัสดุทดลองให้
 โครงการปรับปรุงห้อง
สาขาวิชา
สอดคล้องกับจานวน
ปฏิบัติการสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ใช้
วิศวกรรมศาสตร์
จานวน 95,000 บาท
 โครงการปรับภูมิทัศน์
4. โครงการปรับภูมิ
และสิ่งสนับสนุนการ
ทัศน์และสิ่ง
เรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
จานวน 1,005,000
บาท

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ากว่า 3.51

ต.ค.58 ก.ย.59

คณะ
อาจารย์ประจา
สาขาวิชา

ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
ปี 2558

ชื่อผู้รายงาน

20

(.................................................................)
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวฒ
ั น์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/ กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
แก้ไขความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
คุณวุฒิและตาแหน่ง 1.ส่งเสริมและพัฒนา 1. จัดทาแผนระยะสั้น-ยาวการ
ทางวิชาการของ คุณวุฒิและตาแหน่ง พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
อาจารย์ประจา
ทางวิชาการอาจารย์ วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรยังไม่
ให้เป็นไปตามการ
หลักสูตร
ครอบคลุมการผ่าน ประเมินคุณภาพ
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
การประเมิน
การศึกษา
ความตระหนักให้อาจารย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2. จัดทาแผนพัฒนา คุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บุคลากรสนับสนุน สกอ. (TQF)
การเข้าสูต่ าแหน่ง
 โครงการพัฒนา
วิชาการและศึกษา
ทรัพยากรบุคคล
ต่อปริญญาเอก
 โครงการส่งเสริม

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

1. พัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. คุณวุฒิของ
อาจารย์ประจา
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ.
(TQF)

1. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
จานวน 600,000 บาท
2. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์และ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่อาจารย์มือ
อาชีพ จานวน
300,000 บาท

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

การผ่านการ
ต.ค.58 - ก.ย.59 คณะ
ประเมินคุณภาพ
อาจารย์ประจา
การศึกษา
สาขาวิชา
ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

หมายเหตุ
ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความเสีย่ งที่

มีอยู่
ปี 2558

ศักยภาพอาจารย์และ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่อาจารย์มือ
อาชีพ
ชื่อผู้รายงาน
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(.................................................................)
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวฒ
ั น์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล โดยกาหนดให้มีการติดตามผลเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง (แบบ RM3_NSRU) และประเมินผลทุกสิ้นปี (แบบ RM4_NSRU) ทั้งนี้ การ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน คณะฯ ดาเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการรายงานความบกพร่องต่อผู้บริหาร
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
คณะฯ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) และ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RM4_NSRU) ต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะฯ จะนาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
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แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
(RM3_NSRU)
ประจาปีงบประมาณ 2559
รอบ...........เดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที.่ .....................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุม
สถานการณ์
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

RM3_NSRU

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที่......................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 2 มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

RM3_NSRU
ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที่......................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

RM3_NSRU
การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที.่ .....................
RM3_NSRU
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 4 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที่......................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

RM3_NSRU
การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ..........เดือน ณ วันที่......................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : 6 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

RM3_NSRU
ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(.................................................................)
ตาแหน่ง
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แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RM4_NSRU)
ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

30

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 2 มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 4 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

34

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : 6 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
 ไม่บรรลุ 

ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ผลของเป้าหมาย :
ผลของการดาเนินงาน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ
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ปฏิทินการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กาหนดปฏิทินการดาเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการ ดังนี้
แผนการดาเนินการในรอบปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
กิจกรรมการดาเนินการ
ที่
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1. กาหนดนโยบาย/แนวทางการดาเนินงาน (ถ้ามีการปรับปรุง)
2. ทบทวนแผน/ผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมในปีที่ผ่านมา
3. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
4. จัดทา ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)
จ้ดทารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.1)
5. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯและคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
6. เผยแพร่และสาเนาให้มหาวิทยาลัยผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. นาแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
8. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เพื่อ
ระบุปัญหา อุปสรรค และกาหนดแนวทางแก้ไข
9. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU) ปรับ
แผนการบริหารความเสี่ยงประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณต่อไป
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ภาคผนวก

การจัดทาแผนงาน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ผู้รับผิดชอบ

ผังงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่มต้น
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน

ทบทวนแผนและผล
ในปีที่ผ่านมา

จัดทาแบบ RM1_NSRU

จัดทา(ร่าง) RM2_NSRU
และ แบบ ปย.2

ไม่เห็นชอบ

เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบ

เผยแพร่และสาเนาให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นาแผนไปปฏิบัติ

สิ้นสุด

ทบทวนแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 1. รายงานการประเมิน
และผลการควบคุ ม ภายในในปี ที่ ผลและปรับปรุงแผน
ผ่านมา
บริหารความเสี่ยง
(RM3_NSRU)
2. รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
จัดทาแบบวิเคราะห์ปัจจัยความ
แบบวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยง ผลกระทบและแนวทาง
ความเสีย่ ง ผลกระทบ
การป้องกันความเสีย่ ง
และแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
(RM1_NSRU)
จัดทา(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง 1. (ร่าง)แผนบริหาร
(RM2_NSRU) และรายงานการ
ความเสีย่ ง
ประเมินผลและการปรับปรุงการ (RM2_NSRU)
2. รายงานการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2)
เสนอผู้บริหารพิจารณาตามลาดับ แผนบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
(RM2_NSRU)
1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ
2. คณะกรรมการประจาคณะฯ
เผยแพร่และสาเนาให้
แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
(RM2_NSRU)
สาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายในกาหนด

ภายใน 1 สัปดาห์

ภายใน 2 สัปดาห์

ภายใน 1 วัน

นาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี แผนบริหารความเสี่ยง ตลอด
ของคณะ ไปด าเนิ น การตามที่ (RM2_NSRU)
ปีงบประมาณ
กาหนดไว้

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ผู้รับผิดชอบ

ผังงาน (Flowchart)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในประจาปี
ของคณะ

1. แผนบริหารความ
เสี่ยง(RM2_NSRU)

ภายในกาหนด

ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

แบบติดตามและ
ปีละ 2 ครั้ง
ประเมินผลการ
(รอบ 6 และ 12
ดาเนินงานตามแผน เดือน)
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
1. (ร่าง)รายงานการ
ภายใน 1 สัปดาห์

ขั้นตอน/วิธกี าร

เริ่มต้น
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ติดตามและติดตามและ
ประเมินผล
การดาเนินงาน
ประเมินผล
การดาเนินงาน หาร
จัดทารายงานผลการบริ
ความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน

ไม่เห็นชอบ

จัดทารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปี

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
พิจารณา

เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบ

รายงานผลการดาเนินงาน

สิ้นสุด

รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ประเมิน ผลและปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง
(RM3_NSRU)
2. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
3. (ร่าง)รายงานผลการ
ประเมินและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ
ปย.2)

1. (ร่าง)รายงานการ ภายใน 2 สัปดาห์
ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสีย่ ง
(RM3_NSRU)
2. (ร่าง)รายงานผลการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2)
1. รายงานการประเมิน ภายใน 1 สัปดาห์
ผลและปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง
(RM3_NSRU)
2. รายงานผลการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2)

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี 2558
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี 2559

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
โครงการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 จานวนนักศึกษาเข้า สูงมาก 1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
4x4 (16)
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
หลากหลาย
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.2 จานวนนักศึกษาเข้า สูงมาก พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ใน
5x4 (20) ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
แผน

1.3 นักศึกษามีจานวนตก สูงมาก 1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ออกสูง
4x5 (20) 2. การเรียนปรับพื้นฐาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีการปรับตัว

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนนักศึกษาเข้า
มากกว่าจุดคุ้มทุน
2. ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

 ไม่บรรลุเป้าหมาย
- จานวนนักศึกษาแรกเข้า ปี
การศึกษา 2558 เพิ่มขึ้น 60
คน คิดเป็นร้อยละ 17.09

จานวนนักศึกษาแรก
เข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

 ไม่บรรลุเป้าหมาย
- จานวนนักศึกษาแรกเข้าปี
การศึกษา 2558
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา
2557 เพิ่มขึ้น 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.09

1.จานวนนักศึกษาตก
ออกลดลง ร้อยละ 10
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทุก
รายวิชา ไม่ต่ากว่า 3.51

 บรรลุเป้าหมาย
- จานวนนักศึกษาตกออก
ปีการศึกษา 2558
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา
2557 ลดลง 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.14

ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
ระดับ
ผลตามความเห็น
เอกสารหลักฐาน
ประเมิน
ของสาขา
ใหม่
1. แผนการรับนักศึกษา 4X4 (16)  ยังคงอยู่
2. เล่มหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุง
3. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/รูปภาพการ
แนะแนว
4. การมอบทุนการ ศึกษา
5. โครงการ
1. โครงการจัดงานเปิด 4X4 (16)  ยังคงอยู่
บ้านเทคโนโลยี
2. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/รูปภาพการ
แนะแนว
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 3X3 (9)
และรายงานผลการให้
คาปรึกษา
2. ระบบและกลไก
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. โครงการเตรียมความ
พร้อม/พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4. โครงการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

1. การส่งเสริมระบบการให้
คาปรึกษา
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
หลากหลายมากขึ้น
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คณะและสาขานอกสถานที่
1. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
หลากหลายมากขึ้น
2. ปรับภูมิทัศน์คณะ
3. กาหนดกิจกรรมเพิ่ม
จานวนนักศึกษาให้ชัดเจน
 ควบคุมได้ ความเสี่ยง 1. จัดอบรมนักศึกษาหลัง
เลิกเรียนให้มีความเข้าใจใน
หมดไป
ศาสตร์วิชาที่เรียน

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
โครงการ/กิจกรรมควบคุม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
2.1 พื้นที่การใช้งานอาคาร สูงมาก 1. ปรับภูมิทัศน์
ระดับความพึงพอใจ  ไม่บรรลุเป้าหมาย
สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่ 5x5 (25) 2. คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ชารุด ของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า
1. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของ
เพียงพอและชารุดทรุด
3. ตรวจสอบ กาหนดรอบการ 3.51
ผู้ใช้
โทรม
บารุงรักษา
2. พื้นที่การใช้สอย อาคาร
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
ได้รับการปรับปรุงแต่ยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอสาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
3. ภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
4. ความล่าช้าในแก้ไข
เหตุขัดข้อง
2.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ
สูงมาก 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ระดับความพึงพอใจ  ไม่บรรลุเป้าหมาย
สาหรับการเรียนใน
ใช้งาน บารุงรักษาและ
ของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า
1. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของ
4x4 (16)
รายวิชาปฏิบัติการไม่
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 3.51
ผู้ใช้
เพียงพอ
2. จัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
2. มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง
จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ที่ยังใช้งานได้ แต่ยังไม่
ทดลองสาหรับสาขาและ
เพียงพอสาหรับการจัดการ
จัดหารายได้สารองจาก
เรียนการสอน
แหล่งอื่นๆ
3. มีการจัดทาแผนความ
4. จัดโครงการหรือการเรียน
ต้องการ/การจัดซื้อครุภัณฑ์
การสอนร่วมกับหน่วยงาน
สาหรับปีงบประมาณ 2559
ภายนอก
4. มีการจัดการเรียนการสอ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
ระดับ
ผลตามความเห็น
เอกสารหลักฐาน
ประเมิน
ของสาขา
ใหม่

แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

1. แผนการพัฒนาพื้นที่ 4X3 (12)  ยังคงอยู่
ต่างๆ
2. การตรวจสอบครุภัณฑ์
ที่มีความเสียหาย
3. เอกสารการแจ้ง
ซ่อมแซม
4. ป้ายกากับการ
ดาเนินงาน

1. ตรวจสอบการซ่อมแซม
ว่าดาเนินการตรงจุดหรือไม่
2. ตั้งงบประมาณดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2559
3. ชี้แจงนักศึกษาให้มี
จิตสานึกในการรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4X4 (16)  ยังคงอยู่
ครุภัณฑ์
2. เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง

1. พัฒนาพื้นที่สาหรับ
ครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ในปี พ.ศ.
2559
3. ชี้แจงนักศึกษาให้มี
จิตสานึกในการรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
โครงการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
คุณวุฒิและตาแหน่งทาง
สูง
1. จัดทาแผนระยะสั้น-ยาวการ
วิชาการของอาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
3x4 (12)
ประจาหลักสูตรยังไม่
ทางวิชาการของอาจารย์
ครอบคลุมการผ่านการ
ประจาหลักสูตร
ประเมินคุณภาพ
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
การศึกษา
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
37)

 ไม่บรรลุเป้าหมาย
1. จานวนอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการมี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละหรือสัดส่วน 31.88
ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่ง
ชี้ที่ 1.3
2. มีดาเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร

ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
ระดับ
ผลตามความเห็น
เอกสารหลักฐาน
ประเมิน
ของสาขา
ใหม่
1. โครงการพัฒนา
3X4 (12)  ยังคงอยู่
ตาแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่อาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. โครงการส่งเสริม
ผลงานการวิจัย การ
บริการวิชาการและงาน
สร้างสรรค์
3. แผนพัฒนาการ ศึกษา
ต่อของอาจารย์ใน
หลักสูตร

แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

1. สนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ และการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. วางแผนพัฒนาการ ศึกษา
ต่อของอาจารย์
3. สร้างแรงจูงใจด้านการ
พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการให้กับอาจารย์

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559
สรุปการทบทวนแผนและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559
ด้านความเสี่ยง
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน

ด้านที่ 2 ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ด้านที่ 5 บุคลากรและความเสีย่ งด้าน
ธรรมาภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ความ
รุนแรง

1. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา

5

4

2. นักศึกษามีจานวนตกออกสูง

4

5

1. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม

5

5

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ

4

4

1. คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการ
ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

3

4

ปี 2558
ระดับ

ปี 2559
คงไว้ปี
2559

ควบคุมได้
/ตัดออก

โอกาส

ความ
รุนแรง

ระดับ

4

3

4

3

12
สูง
12
สูง

20
สูงมาก
20
สูงมาก



25
สูงมาก
16
สูงมาก



4

3



4

3

12
สูง



4

3



12
สูง
12
สูง
12
สูง

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559
สาขาวิชา
ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
เกษตรศาสตร์
จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุม้ ทุน
วิศวกรรมศาสตร์
จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุม้ ทุน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผน
ไฟฟ้า
จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา
ออกแบบ
จานวนนักศึกษามีสดั ส่วนการรับเข้าลดน้อยลง และคู่แข่งของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
เดียวกัน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทาให้ทางเลือกในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวนนักศึกษาเข้าน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวนนักศึกษาตกออก ระหว่างภาคการศึกษาสูง
เกษตรศาสตร์
นักศึกษามีจานวนตกออกสูง
วิศวกรรมศาสตร์
จานวนนักศึกษาตกออกสูง
ออกแบบ
การนาผลของการวิจัย การออกแบบสร้างสรรค์ไปต่อยอดหรือผลักดันให้มีการแสดงสิทธิ์ทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขาดการสื่อสารให้นักศึกษาภายนอกหรือประชาชนทั่วไปให้รู้จักสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
วิศวกรรมศาสตร์
ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์
วิศวกรรมศาสตร์
ความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่เพียงพอ
เกษตรศาสตร์
พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม
ไฟฟ้า
ชั้นดาดฟ้าและ หลังคารั่ว พื้นห้องเรียนเสียหาย หลุดร่อน
ออกแบบ
เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางด้านการออกแบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จานวนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนับการเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ
ไฟฟ้า
ครุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ล้าสมัย ขาดแคลน ชารุด
ออกแบบ
ความล่าช้าในการจัดทาโครงการตามไตรมาส การเบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติและการติดตาม สรุปผล

สรุป
1. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน
2. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในแผน

3. จานวนนักศึกษาตกออกสูง

4. บุคคลภายนอกไม่ทราบ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และ
ผลงานของคณะ

1. พื้นที่ อาคาร สถานที่
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและ
ชารุดทรุดโทรม

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับ
การเรียนในรายวิชาปฏิบตั ิไม่
เพียงพอ
3. ความล่าช้าในการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนน
4x4 = 16
4x4 = 16
4x4 = 16
3x4 = 12
4x3 = 12

สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง

4x2 = 8
4x3 = 12
4x5 = 20
4x3 = 12
2x3 = 6

ปานกลาง
สูง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง

3x2 = 6

ปานกลาง

5x4 = 20
4x4 = 16
5x3 = 15
5x5 = 25
4x3 = 12
4x4 = 16
5x5 = 25
4x3 = 12
4x3 = 12

สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง

สาขาวิชา
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ออกแบบ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า

ปัจจัยความเสี่ยง

สรุป
-

การปฏิบัติงานที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า
ขาดการวางแผนการปฏิบตั ิงานและติดตามที่เข้มงวดและจริงจัง
การไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
การปฏิบัติงานขาดการร่วมมือ ไม่ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
วิศวกรรมศาสตร์
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ออกแบบ

คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีความตรงกับหลักสูตรน้อย
บางแขนงวิชาของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF) (ในด้านคุณวุฒิของอาจารย์
ประจาหลักสูตร)

เกษตรศาสตร์

คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
ไม่มีอาจารย์ทไี่ ด้ตาแหน่งทางวิชาการในสาขา
ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขาดการวางแผนงานระยะการดาเนินงาน

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ

ระดับคะแนน

1. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด

3x3 = 9
4x3 = 12
5x2 = 10
5x2 = 10

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

1. คุณวุฒิของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (สกอ.)

3x4 = 12

สูง

3x5 = 15
4x3 = 12

สูง
สูง

4x3 = 12

สูง

3x3 = 9
3x3 = 9
4x4 = 16

ปานกลาง
ปานกลาง
สูงมาก

3x3 = 9

ปานกลาง

2. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการน้อย
3. ขาดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมทักษะ
วิชาชีพ
4. ขาดการวางแผนงานฯ
-

