
   
   

 
 
 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 (RM1_NSRU) 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้รายงาน ……………………………………………………….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม) 
                            รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสีย่ง 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ : 1 การบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ (CWIE) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities)  ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
1. จ านวนนักศึกษาไม่
เพียงพอต่อการเปิด
หลักสตูร 
 

1. อัตราการเกดิลดลง ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
2. จ านวนท่ีนั่งในมหาวิทยาลัยมี
มากกว่าผู้เรียน 
3. ระบบการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยมีหลายรอบ 
 4. สถานศึกษาคู่แข่งมีมากและเปดิ
หลักสตูรใกลเ้คียงกัน 

4 4 16 1. สร้างความเขม็แข็งของเครือข่าย
ทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
3. การประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ้น 
4. เฝ้าระวังปัจจยัภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได ้

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
/คณะ-ทุกหลักสตูร 

 

 

2. สถานการณจ์ากโรค
ระบาดท าใหไ้มส่ามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
ตามปกต ิ

การแพร่กระจายของเชื้อไวรสั 
COVID-19 

5 5 25 1. มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการ
การเผา้ระวังการระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 
2. การคัดกรองเบี้องต้น 
3. จัดเตรยีมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรสั 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
/คณะ-บุคลากรทุกคน 

 

 

 

 

 

RM1_NSRU 



 

 
 
 
 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
(RM2_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ : 1 การบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ (CWIE) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทย าลัย (Reinventing 
Universities)  ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 

งบประมาณ  
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 

ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ 
1. จ านวนนักศึกษาไม่
เพียงพอต่อการเปิด
หลักสตูร 
 

1. อัตราการเกดิลดลง 
ส่งผลให้ประชากรวัย
เรียนลดลง 
2. จ านวนที่น่ังใน
มหาวิทยาลยัมีมากกว่า
ผู้เรยีน 
3. ระบบการคดัเลือกเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
มีหลายรอบ 
 4. สถานศึกษาคู่แข่งมี
มากและเปิดหลักสตูร
ใกล้เคียงกัน 

1. สร้างความเขม็แข็งของ
เครือข่ายทางการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
2. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม
กับสถานการณ ์
3. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มาก
ขึ้น 
4. เฝ้าระวังปัจจยัภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได ้

1. โครงการความร่วมมือใน
การบูรณาการท างานในสถาน
ประกอบการจริงท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
2. โครงการพัฒนาสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 
3. โครงการพัฒนาระบบกลไก
และกระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
ดีไซน ์
5. โครงการประชาสัมพันธ์และ
กระบวนการรับนักศึกษาใหม่

จ านวนนักศึกษา
เพียงพอต่อการ
เปิดหลักสูตร 

3,000 
 
 
 

7,000 
 
 
 

100,000 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

นักเรียนสมัครเข้า
เรียนเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
/คณะ-ทุกหลักสตูร 

 

 

RM2_NSRU 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 

งบประมาณ  
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 

ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 
6. โครงการทุนการศึกษาบรม
ราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรต ิ

 
 

40,000 

2. สถานการณจ์าก
โรคระบาดท าใหไ้ม่
สามารถจัดการเรยีน
การสอนได้ตามปกต ิ

การแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส COVID-19 

1. มหาวิทยาลัยประกาศ
มาตรการการเผ้าระวังการ
ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 
2. การคัดกรองเบี้องต้น 
 
 
  
 
 
3. จัดเตรยีมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
ไวรัส 

1. มหาวิทยาลัยประกาศ
มาตรการควบคุมป้องกันการ
ระบาดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. การติดต่อธุรกรรมกับ
มหาวิทยาลยัต้องผ่านจดุคัด
กรองเบื้องต้น สวมหน้ากาก
อนามัยและล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอลเ์พื่อป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อไวรสั 
3. คณะฯ จดัเตรียมเจล
แอลกอฮอล์บริเวณทาง เข้า
อาคารและท าความสะอาดทุก
ผิวสัมผัสเป็นประจ า 

ป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

- ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส 
COVID-19 
-ไม่มผีู้ติดเชื้อ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
/คณะ-บุคลากร

ทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน ……………………………………………………….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม) 
                           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 


