
   
   

 
 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
(RM2_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ที่ :    1 บัณฑิตเปน็ที่ยอมรับขององค์กรและสังคม                                                                                                                                                          
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล                                                                                                                                  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ  
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
อาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
และไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

1. การเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน 
เช่น อาคาร 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
2. ขาดการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ลฟิท์ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์  

1. ปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการให้เหมาะสม
กับสภาพการใชง้าน 
2. จัดสรรงบประมาณ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษาและครุภัณฑ์
ส านักงาน 
3. ติดป้ายวิธีใชง้าน 
4. ส ารวจความต้องการ
และวางแผนในการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ในระยะยาว 
5. สร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการหรือ
ภาครัฐหรือสาขาอื่นใน
การขอใช้สถานที่ 
เครื่องมือปฏิบัติการ 

1. ตรวจสอบสภาพพืน้ที่ 
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
กับสภาพการใชง้าน 
2. บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
• ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

การศึกษาและครุภัณฑ์
ส านักงาน 

3. ติดป้ายวิธีใชง้าน การแก้ 
ปัญหาเบื้องต้น ค าเตือน
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน 
4. ด าเนินการจัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
• โครงการจัดหาสิ่ง

สนับสนนุการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
จ านวน 9 สาขาวิชา 

อาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ
และเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,164,760 
 
 
 
 

1. ครุภัณฑ์
การศึกษาตาม
ความต้องการ
ของสาขาวิชา 
จ านวน 37 
รายการ 
2. วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน จ านวน 
9 สาขาวิชา 
 

ต.ค.60 - ก.ย.61 
/ คณะ 

ทุกสาขาวชิา 

 

RM2_NSRU 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ  
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

• โครงการครุภัณฑ์
การศึกษา งบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามความ
ต้องการของสาขาวิชา 
จ านวน 37 รายการ 

• โครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอน จ านวน 10 
รายวิชา 

5. สร้างเครือข่าย 
• โครงการการจัดการ 

ศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (WIL) และ 
สหกิจศึกษา 

• โครงการ Ready to 
work สาขาวชิาต่างๆ 

• โครงการฝึกทักษะวชิาชีพ
ตามสาขาวิชาชีพ 

9,810,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 

113,276 
 
 
 

176,600 
 

115,150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 
เป้าประสงค์ที่ : 6 การบริหารงานได้รับการยอมรับ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส  ด้วยหลักธรรมภิบาล             

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
ความเสียหายจากภัย
พิบัต ิ

การเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย 
แผ่นดินไหว 

1. จัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากภัยพิบัต ิ
 
 
 
 

1. การเตรียมความพร้อม
สถานที่เสี่ยงภัย  
2. จัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. ระบบการสื่อสารที่
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
4. การให้ความรู้เรื่องภัย
ธรรมชาติตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกช่วยเหลือผู้อื่น 

ป้องกันและลด
ผลกระทบความ
เสียหายจากภัย
พิบัต ิ

- 1. แผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินจากภัย
พิบัต ิ
2. มีช่องทางการ
เผยแพร่แผน
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

ต.ค.60 - ก.ย.61 
/ คณะ 

ทุกสาขาวชิา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM2_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน ……………………………………………………….. 
                  (อาจารย์นัฐพันธ ์พูนวิวัฒน์.) 
                      รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
 


