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ค าน า 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี              
ปีงบประมาณ 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิด ความเสียหาย              
ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร      
หรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ 

การจัดท า(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจั ยภายนอก หรือปัจจัย             
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน  และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 
                                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการ
บริหารความ เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) ในรูปแบบ
ที่มีการรายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับบนลงล่าง (Top Down) ใน
รูปแบบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยสั่งการมายังคณะท างาน
บริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผล
ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีจ านวน 10 ประเด็น จ าแนกตามประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่ 
1) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation) จ านวน 9 ประเด็น ได้แก่ 
1) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไม่เป็นไปตามเป้า 
2) บัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3) จ านวนอาจารย์ที่สร้างสรรค์งานวิจัยมีน้อย 
4) ระดับความ ส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย 
5) จ านวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบตามเกณฑ์ 
6) อาจารย์ไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
7) ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
8) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
9) มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ (UI Green 

Metric)   
โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 10 ประเด็น มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน 

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยน าแผนยุทธศาสตร์ ใช้เป็นกรอบในการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร และ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายของมหาวิทยาลัย  
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรง มีแผนส ารองในภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดความม่ันใจ
ว่าระบบต่างๆมีความพร้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง และท าให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

แผนบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดให้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560 ในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบที่อาจจะท าให้แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุได้ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท า (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย น าเสนอให้มหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามแผนยุทศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักการ      
และความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า 
 2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปฏิบัติ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือการบริหารปัจจัย      
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย 
ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ 
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ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ        
ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทัน             
กับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง     
การบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการ
ประชุมปฏิบัติการคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันด้วย
เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านโอกาสและอุปสรรค          
และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน และความ

อดทน 
2. มีความร่วมมือกับสถานประอบการ ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบที่  เอ้ือต่อการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
4. เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มืออาชีพ 
5. การพัฒนานักศึกษา โดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
6. การจัดการเรียนการสอนท าใหผูเรียนขยันและอดทน และมีความ หลากหลายในรูปแบบการจัด

การศึกษา 
7. ระบบสงเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
8. ทักษะความสามารถของบุคลากร ในบางดานโดดเดนเป็นที่ยอมรับ 
9. มีผูน าที่ไดรับการยอมรับ 
10. มีเงินคงคลัง เงินรายไดที่เปนกระแสเงินสดและสินทรัพยเพ่ือการพัฒนาและสรางมูลค่าเพ่ิมของ

มหาวิทยาลัย 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ ดานภาษาอังกฤษนอย 
2. นักศึกษามีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยนอย 
3. คุณภาพบัณฑิตยังไมเปนที่พอใจของผูใชบัณฑิต โดยเฉพาะทักษะในการท างานสายอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรยังไมสงเสริมใหเกิดคุณภาพงานและการพัฒนาบริการ 
5. ขาดการประชาสัมพันธการจัดการ ภาพลักษณและสื่อสารภายในองคกร 
6. การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษายังไมเพียงพอและยังขาดการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

ทั้งในและนอกเวลา (หองสมุด, ศูนยคอมพิวเตอร, หองปฏิบัติการตางๆ, วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน, 
เครื่องปรับอากาศ, พาหนะ) 

7. การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและเผยแพร เกิดผลนอย ไมถึงเกณฑที่พึงประสงค 
8. การบริหารการเบิกจายงบประมาณ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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9. ระบบสนับสนุนการพัฒนาดาน อาคารสถานที่ของสวนกลางยังไมเอ้ือตอการพัฒนางานของหนวย
งานและ คณะ 

10. ระบบการใหบริการบางสวน มีข้ันตอนมากและไมเอ้ือตอการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
11. คุณวุฒิทักษะความรูต าแหนงทางวิชาการของอาจารยยังไมถึงเกณฑที่พึงประสงค 
12. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู ความเขาใจ ในระบบ ระเบียบ

วิธีการปฏิบัติงาน 
13. ขาดวิสัยทัศนรวมของบุคลากรในการขับเคลื่อนพันธกิจ 
14. งบประมาณแผนดินสวนใหญเปนงบบุคลากร งบพัฒนาและงบลงทุนมีนอย 
15. เงินรายไดจากการด าเนินงานตามภารกิจชะลอตัวไมเพียงพอ 
โอกาส (Opportunities) 
1. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายในและนอกประเทศ 
2.  มีเครือขาย MOU ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
3. โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร มีมาตรฐานหลักสูตรระดับ AC 
4. มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่น าไปใชประโยชนในทองถิ่นและ สถานประกอบการ 
5. มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรใหเอ้ือตอการพัฒนา 
6. โอกาสของจ านวนนักศึกษา และอาจารยตางชาติเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปดประชาคมอาเซียน 
7. โอกาสการมีเวทีพ้ืนที่การเผยแพรแสดงศักยภาพ และเรียนรู ตอประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู 
8. การพัฒนางานเพิ่มรายไดจากการด าเนินการ 
9. การไดรับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล 
ภัยคุกคาม (Threats) 
1. นโยบายของรัฐในการยุบรวมมหาวิทยาลัย 
2. คานิยมของสังคมตอคุณภาพบัณฑิต 
3. การถูกตรวจสอบก ากับดาน QA จาก สกอ./สมศ. อยางตอเนื่องและซ้ําซอน 
4. การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการวิจัยและการเรียนการสอนภาครัฐและเอกชนยังไมเพียงพอ 
5. มีการแขงขันสูงท าใหสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ 
6. นักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลงและมีความรูพ้ืนฐานต่ ากวาเกณฑและมีคานิยมในการเรียน 
7. นโยบายระเบียบขอบังคับของรัฐไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
8. งบประมาณของรัฐเพ่ือ สนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารความเสี่ยง          

ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ โดย
มีการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส                
ที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ      
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย         
ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
2. การบริห ารความ เสี่ ย งต้อ งมีการด าเนิ น งานอย่ างเป็ น ระบบตามมาตรฐานที่ ก าหนด                              

มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน         

ความเสียหายในด้านต่างๆ 
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม           

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะกวดต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

7. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร 

ค าจ ากัดความที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นที่สงผลกระทบในทาง
ลบตอการบรรลุวัตถุประสงค  COSO : Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission)  

 การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Rating) คือการน าความเสี่ยงที่ประเมินไดมาจัดซึ่งมีอยู 3 ระดับ
คือ ต่ า สูง และสูงมาก เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารส าหรับการเลือกจัดการกับความเสี่ยง  ที่มีระดับ
ความส าคัญกอน  
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 เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) คือ หนวยงานที่ท าใหเกิดความเสี่ยง หรือหนวยงานที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้น และเปนผูประเมินความเสี่ยง/จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง         
/ใหขอเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ าเสมอเพ่ือใหผลการบริหาร        
ความเสี่ยงบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  

 แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธของความเสี่ยงกับวัตถุประสงค
ขององคกร ความเสี่ยงกับความเสี่ยง สาเหตุกับ ความเสี่ยง สาเหตุกับสาเหตุและระดับความรุนแรง/ผลกระทบ 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือ มาตรวัดหรือ จุดเตือนภัย (Trigger 
Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพ่ือใชประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของแผนบริหาร
ความเสี่ยง และตองสอดคลองกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance  

 คาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) คือ การก าหนดระดับความเสี่ยงในเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพที่องคกรจะสามารถยอมรับ ความเสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยงโดยก าหนดใหสอดคลอง
กับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปหรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งไมควรต่ํากวาคา “ระดับ 3”  

 ชวงเบี่ยงเบนของคาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Tolerance) คือการก าหนดคา        
ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยู ในระดับที่องคกรยังสามารถยอมรับไดเชน + 5% หรือ +1 เดือน 
เปนตน โดยก าหนดใหสอดคลองกับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าป  หรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งอาจ   
จะเทากับหรือต่ ากวาคา “ระดับ 3” ได  

 ความเสี่ยงขั้นตน (Gross Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (กอนที่จะมีการควบคุม) ซึ่งจะท า
ใหการด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  

 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังจากใสการควบคุมท่ี
มีอยูเขาไปในการบริหารงานแลว ซึ่งหากยังคง เหลืออยูในระดับสูง-สูงมาก หนวยงานก็ควรใหความสนใจเปนพิ
เศษและจัดท าแผนเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอไป 
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การระบุ
ความเสี่ยง

การ
ประเมิน

ความเสี่ยง

การก าหนด
กิจกรรม
ควบคุม

แผนการ
จัดการ

ความเสี่ยง

การติดตาม
ผลการ

ด าเนินงาน

การ
รายงานผล

การ
ด าเนินงาน

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น
แนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในทุกระดับ  และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการ ดังผังภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่   
ในกระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบความเสี่ยงหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงได้ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้หน่วยงาน/องค์กร  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร 
และท าไม ทั้ งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง (Root case) เพ่ือจะได้วิ เคราะห์          
และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิด 
เรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร
ค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว 
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1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ          
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร  กระบวนการ
ท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ        
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กร
อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก การตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย  เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ  ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน  การเงิน งบประมาณ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง  เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น 

 นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิ
บาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิตย์ 

 4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี ส่วนร่วม 
 4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
 4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
 4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การจ าแนกและพิจารณาล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likeihood) และผลกรทบ (Impact) และน ามาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและ  ผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
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2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของ หน่วยงานขึ้น ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพ แวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหาร ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ใน  การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้ คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยหาย (L) 

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

ความรุนแรงของผลกระทบ (C) 
มูลค่าความเสียหาย C 1 < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น–2.5 แสน

บาท 
2.5 แสน-10 ล้าน >10 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต C 2 เดือดร้อน ร าคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

หรือ  หรือระดับ หรือระดับ ทางการแพทย์ หรือระดับ หรือระดับ 

ระดับความปลอดภัย C 3.1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ C 3.2 พึงพอใจ >80% >60-80% >40-60% >20-40% ≤ 20% 

หรือข่าวสารจากสื่อมวลชลในเชิงลบ C 3.3 1 ข่าว/เดือน 2 ข่าว/เดือน 3 ข่าว/เดือน 4 ข่าว/เดือน ≥ ข่าว/เดือน 

จ านวนลูกค้าท่ีได้รับความเสียหาย C 4 กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบเฉพาะ
กลุ่ม 

กระทบเฉพาะ
กลุ่ม 

กระทบผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กระทบผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

หรือ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง 

โดยตรงท้ังหมด โดยตรงท้ังหมด 

  บางราย เป็นส่วนใหญ่ ท้ังหมด และผู้อื่นบางส่วน และผู้อื่นมากราย 

จ านวนผู้ร้องเรียนต่อเดือน C 5 น้อยกว่า 1 ราย 1–2 ราย 3-5 ราย 5-6 ราย 7 รายขึ้นไป 

  (ต่อเดือน) 
 
 
 
 

(ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) 
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ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
ระเบียบคู่มือปฏิบัติ L 1 มีท้ัง 2 อย่างและ มีอย่างใดอย่าง

หน่ึง 
มีท้ัง 2 อย่าง  มีอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่มีท้ัง 2 อย่าง

และ 

  มีการปฏิบัติตาม มีการปฏิบัติตาม แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือไม่ถือ 

ไม่ถือปฏิบัติ ไม่ถือปฏิบัติ 

    ปฏิบัติ   

การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ L 2 ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน  

ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ      หรือมากกว่า 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวน  L 3 ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

การปฏิบัติงาน       

ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด L 4 5 ปี/ครั้ง 2 - 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 – 6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง 

การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)     ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ L 5 น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแน่นอน 

ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง L 6 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 

 
หมายเหตุ - ค่า C 1 และ L 4 ปรับตามเกณฑ์ของ สตง.แล้ว 
  - C = Consequent  - L = Likelihoods 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก ดังตาราง 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  แต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความ รุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้  สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ  จัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์  มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด นั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี  ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความ รุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่  จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ เสี่ยงในระดับใด   

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ  ความ
เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ ยงที่ ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ  เกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง ตามล าดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ ความเสี่ยง = 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 
ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซ่ึง ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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3. การก าหนดกิจกรรมควบคุม 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่  ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม  แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 
 3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง  และไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
 3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ ปรุง
ระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้ 
 3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง จัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น  การหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ  ด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
 3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่ สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล  ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด  
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่ เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ ด าเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย  กิจกรรมที่ก าหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติม 

Risk Appetite Boundary 
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4. แผนการจัดการความเสี่ยง 
เมื่อได้พิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมและผลการประเมินกิจกรรมควบคุมว่าได้เกิดผลเป็นอย่างไร

บ้างแล้ว  ถ้าพบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจหรือยังมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู่ ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใช้ในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อไปโดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะให้มีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป  

4.1 เกณฑ์การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อมหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาส
และผลกระทบแล้ว จึงจัดล าดับความเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดดังนี้  

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ไม่จ าเป็นต้องเสนอกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยให้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม  

 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพอยอมรับได้ แต่จ าเป็นต้องมี
การติดตามเฝ้า ระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย  

 3) ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้โดย การเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที  

4.2 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง ไม่เกิน 3 ปัจจัย 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงก่อน
และหลังการบริหารความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาการด าเนินการ
และผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับหลายฝ่าย ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
5.1 การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนด

ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  
5.2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง        

ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

6. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ในปงีบประมาณ 2561 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ    
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญ       
ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการน าระบบ
บริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ      
อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตาม ยุทธศาสตร์          
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือท าหน้าที่     
ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี     
ท าหน้าที่เป็นประธานผู้บริหารหน่วยงานสายสนับสนุน 

2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการด าเนินการระบุ จัดท า
และทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพ่ือระดมสมอง การใช้ข้อมูลอดีต การใช้รายงานการตรวจสอบจาก
แบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง

วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 
3) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว

หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญก่อนไปท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ ๆ 
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4) มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดมาตรการควบคุม    
ความเสี่ยง โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

5) มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ 
 5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง        
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 
 5.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
 5.3 มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหาย ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 5.4 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.5 มีการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย โดยรอบ 
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1. ปัจจัยเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 3) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการด าเนินงาน 
1. จ านวนหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพไมเ่ป็นไปตามเปา้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดความรู้ในการจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด 

2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีไมม่ีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ัวประเทศมจี านวนมาก 
2. นักศึกษาขาดความรู้ความสารถตรงตามทีส่ถานประกอบการต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
ด้านการด าเนินงาน 
3. จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัที่สร้าง 
สรรคผ์ลงานวิจัยมีน้อย 

มีข้อจ ากัดด้านกรอบระยะเวลาในการท าวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ด้านการด าเนินงาน 
4 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับ เคลื่อนมหาวิทยาลยั   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
ด้านกลยุทธ์ 
5. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ความสนใจ ในการเรียน 

ด้านการด าเนินงาน 
6. จ านวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมไีม่ครบตามเกณฑ ์ 1. อาจารย์ไมส่นใจที่จะพัฒนาคณุวุฒิ 

2. อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิแล้วลาออก 
3. มีจ านวนอาจารยร์ะดับปริญญาเอกไม่ครบตามเกณฑ ์

7. อาจารย์ไมไ่ดต้ าแหน่งทางวิชาการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1. อาจารย์ขาดความมุ่งมั่นที่จะท าผลงานให้ส าเร็จ 
2. อาจารย์ยังไมเ่ข้าใจข้ันตอน/วิธกีาร/ กระบวนการเขยีนผลงานทาง
วิชาการที่ถูกต้อง 
3. อาจารย์ยังไม่ทราบเทคนิคในการเขียน 

8. ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

บุคลากรมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมไม่ตรงความคาดหวังที่ก าหนดไว้ 

9. ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. ไม่
เป็นไปตามเป้า 

บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

10. มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจดัอันดับเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ 
(UI GreenMetric)   

มหาวิทยาลยัยังขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการด าเนินการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
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2. การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ  

คะแนน
รวม 

 
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลติบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning)  
 

1. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรขาดความรู้ใน
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่มีคณุสมบัติ
ตามที่ก าหนด 

L5=4 C4=5  ด้านการด าเนินงาน 20 สูงมาก 

2. พัฒนาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีใหม้ีงานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ัว
ประเทศมจี านวนมาก 
2. นักศึกษาขาดความรู้
ความสามารถตรงตามที่
สถานประกอบการ
ต้องการ 

L5=4 C4=5 ด้านการด าเนินงาน 20 สูงมาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือ

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
1. สนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัย
สร้างสรรคผ์ลงานวิจยั 

-มีข้อจ ากัดด้านกรอบระยะ 
เวลาในการท าวิจยั 
 

L5=4 C4=5 ด้านการ
ด าเนินงาน 

20 
 

สูงมาก 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 | ห น้ า 17 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- สนับสนุนให้
หน่วยงานน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

- นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
ส่งผลกระทบต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมต่อการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับ 
เคลื่อนมหาวิทยาลัย   

L4=4 C4=5 ด้านการด าเนินงาน 20 
 

สูงมาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความ

ต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า คะ
แน น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภบิาล 
1. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

นักศึกษาขาดความ
กระตือรือร้น ความสนใจ
ในการเรียน 

L5=4 C4=5 ด้านกลยุทธ์ 20 
 

สูงมาก 

2. พัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ระดับปริญญาเอก 

1. อาจารย์ไมส่นใจที่จะ
พัฒนาคุณวุฒิ 
2. อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิ
แล้วลาออก 
3. มีจ านวนอาจารยร์ะดับ
ปริญญาเอกไม่ครบตาม
เกณฑ ์

L5=4 C4=5 ด้านการ
ด าเนินงาน 

20 
 

สูงมาก 
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กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า คะ
แน น ลักษณะ 

ความเสยีหาย 

3. พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย ์

1. อาจารย์ขาดความมุ่งมั่น
ที่จะท าผลงานใหส้ าเร็จ 
2. อาจารย์ยังไมเ่ข้าใจ
ขั้นตอน/วิธีการ/ 
กระบวนการเขียนผลงาน
ทางวิชาการที่ถูกต้อง 
3. อาจารย์ยังไม่ทราบ
เทคนิคการเขียนใน 

L5=4 C4=5 ด้านการ
ด าเนินงาน 

20 
 

สูงมาก 

4. สร้างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
องค์กร 

บุคลากรไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการและสวสัดิการ 

L5=4 C4=5 ด้านการ
ด าเนินงาน 

20 
 

สูงมาก 

5. พัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. 

บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

L5=4 C4=5 ด้านการด าเนินงาน 20 
 

สูงมาก 

6. พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว  

1. บุคคลภายนอกไม่
รับทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของ
มหาวิทยาลยั  
2. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการ
ด าเนินการด้านนี ้

L5=4 C4=5 ด้านการด าเนินงาน 20 
 

สูงมาก 

 

หมายเหตุ 
 ระดับ 1  เท่ากับ  ความเสี่ยงต่ า (มีค่าระหว่าง 5 - 9 คะแนน) 
 ระดับ 2  เท่ากับ  ความเสี่ยงปานกลาง (มีค่าระหว่าง 5 - 9 คะแนน)     

ระดับ 3  เท่ากับ  ความเสี่ยงสูง (มีค่าระหว่าง 10 - 19 คะแนน)  
ระดับ 4  เท่ากับ  ความเสี่ยงสูงมาก (มีค่าระหว่าง 20 - 25 คะแนน)      

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 3) ต้องน ามาจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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แผนการจัดการความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการด าเนินงาน 

1 
 

จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพไม่เป็นไป
ตามเป้า 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรขาด
ความรู้ในการการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

ต.ค60–ก.ย.61 - ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2 บัณฑิตระดบัปริญญาตรีไม่มีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

นักศึกษาขาดความรู้
ความสามารถตรงตามทีส่ถาน
ประกอบการต้องการ 

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ต.ค60 –ก.ย.61 15,000 กองพัฒนานักศึกษา 
2.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสู่อาชีพและปัจฉิมนักศึกษา 
กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2560 

ต.ค 60 – ก.ย. 
61 

30,000 กองพัฒนานักศึกษา 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ต.ค 60 – ก.ย. 
61 

45,000 กองพัฒนานักศึกษา 

4.อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานส าหรับนักศึกษา 

ต.ค 60 – ก.ย. 
61 

 ศูนย์ภาษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3 จ านวนอาจารย์ทีส่ร้างสรรค์

งานวิจัยมีน้อย 
มีข้อจ ากัดด้านกรอบระยะเวลา
ในท าวิจัย 
 

แผนงานส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค ์
กิจกรรม 1 ระบบการบริหารจัดการวิจัยเชิงรุก 
เพื่อให้บรรลุ 5 เป้าหมายตามทิศทางวิจัยของ
มหาวิทยาลยั และการมสี่วนร่วมของแต่ละคณะใน
รูปแบบของโหนด ซึ่งสถาบันวิจยัและพัฒนามรีะบบ
การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 4 ประเภทและจัดสรร
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ต.ค 60 – ก.ย. 
61 
 

- ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์
และ อ.ดร ปยิะ กล้าประเสริฐ 
 
 

   กิจกรรมที่ 2 อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย ผลตินวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน (คลีนิควิจัย) 
 

ธ.ค 60 – ก.ค. 
61 

- ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์
และ อ.มนตรี ชินสมบรูณ ์
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4 ระดับความส าเร็จของการน้อม

น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีกลุ่มบุคคลต้นแบบแห่งวิถี
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ 

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนบัสนุน 

มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2561 

- ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

2. ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2561 

- ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 

5 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น 
ความสนใจ ในการเรียน 

1.โครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและสร้างความรู้จัก  

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

75,500 งานประชาสัมพันธ์ 
 

2.พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต  ต.ค.60 –ก.ย.61 10,000 กองพัฒนานักศึกษา 
3.โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

 ส านักสง่เสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4.การบั งคับใช้ ระเบียบการศึกษาให้ เข้มงวด 
กิจกรรมรณรงค์การแต่ งกายถูกระเบียบของ
นักศึกษา 

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

15,000 กองพัฒนานักศึกษา 

6 จ านวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมไีม่
ครบตามเกณฑ ์

1.อาจารย์ไม่สนใจที่จะพัฒนา
คุณวุฒิ 
2.อาจารย์พัฒนาคณุวุฒิแล้ว
ลาออก 
3.อาจารย์ไปพัฒนาคณุวุฒิแตไ่ม่
ส าเรจ็ 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก 

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

 กองการเจ้าหน้าที ่

2.ทุนส่งเสรมิการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

863,800 ศูนย์พัฒนาอาจารย ์

7 อาจารยไ์ม่ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการตามเปา้หมายที่ก าหนด 

1. อาจารย์ยังไมเ่ข้าใจข้ันตอน/
วิธีการ/ กระบวนการเขียน
ผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง 
2. อาจารย์ยังไม่ทราบเทคนิค
การเขียนในรูปแบบท่ีถูกต้อง 

1. โครงการท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้ง
เดียวผา่น ครั้งท่ี 3 รุ่น2 

ต.ค 60 - เม.ย. 
61 

78,000 ศูนย์พัฒนาอาจารย ์

2. โครงการท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้ง
เดียวผา่น ครั้งท่ี 4 รุ่น2 

ต.ค 60 - เม.ย. 
61 

78,000 ศูนย์พัฒนาอาจารย ์
 

3. โครงการท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้ง ต.ค 60 - เม.ย. 78,000 ศูนย์พัฒนาอาจารย ์
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/ผู้รับผิดชอบ 

3. อาจารย์ต้องมีอายุงานไม่น้อย
กว่า5ปีจึงจะขอต าแหน่งทาง
วิชาการได ้

เดียวผา่น ครั้งท่ี 5 รุ่น2 61 
4. โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและ
บทความวิจัย 

8-9 พ.ย.60 48,900 นางสาวลภสัรดา จ านงม ี

8 ผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรไม่พึงพอใจต่อการ
บริหาร/การให้บริการและ
สวัสดิการ 

1.การสรา้งกิจกรรมพนักงานสัมพนัธ ์
2.การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดกิารให้ตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร 
3.การปรับปรุงการให้บริการต่างๆแก่บุคลากร 

ก.ย. 60 – ต.ค. 
61 

- น.น.ส.ปราณี ศรีนพ 
น.ส.ปิยาภรณ์ จักร์เพ็ชร ์
นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ 
 

9 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

บุคลากรไม่มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกัน คุณภาพ 

1.โครงก าร QA sharing ทุกระดับ ก.พ.2561 111,840 งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

2.โครงก ารอบรม ให้ความรูเ้รื่องเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
ส าหรับ อาจารย ์

ม.ค.2561 82,000 งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

3.อบรมให ้ความรูเ้รื่องเกณฑ์อาจารย์ และบุคลากร ม.ค.-มี.ค.2561- 30,500 งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

4.อบรมเชิง ปฏิบัติการใช้งานระบบ CHE QA 
Online System 

มิ.ย.2561 33,850 งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

5.ประชุมวิพากษ ์รายงานการประเมิน ตนเอง 
(SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ประจ าปี การศึกษา 
2560 

ส.ค.2561 16,400 งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

10 มหาวิทยาลยัยังไมไ่ดร้ับการจดั
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
จากหน่วยงานที่จัดอันดับ                
(UI GreenMetric)   

บุคคลภายนอกไมร่ับทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินการของ
มหาวิทยาลยัและขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินการด้านนี ้

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสี
เขียวโดยให้ทุกคณะและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินการ   

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 1. ผศ.ดร.นสิา พักตร์วไิล 
2. นางสาววราภรณ์ เมืองพรม 
3. นายมานพ สุขสุเดช 

2.ห้องสมุดส ีเขียว ( Green Library) พลังงานทดแทน, 

แผ่น Solar 
ต.ค. 2560 – 
ก.ย. 2561 

 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติ
บัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  
 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ  80 

2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 

ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา  

ร้อยละ  80 

3. พัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอน  ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  
ก.พ.อ. ก าหนด 

เพื่อพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอน  ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  ก.พ.อ. ก าหนด 

จ านวนผลงานเชิงประจักษท์ี่เกิดจากการเรียน
การสอน  ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  ก.พ.อ. ก าหนด 

20  ผลงาน 

 

4. นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาใหน้ักศึกษาผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ  60 

5. การพัฒนาบัณฑิตใหม้ีคุณภาพตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มคีุณภาพตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติตามกรอบคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มากกว่า  4.50 

6. พัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรใีหม้ีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหม้ีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 

ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 

ร้อยละ  80 

7. พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ เพื่อพัฒนาหลักสตูรนานาชาติใหเ้พิ่มขึ้น จ านวนหลักสตูรนานาชาติที่เพิ่มขึน้ 2  หลักสูตร 
8. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิต
อาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิต
อาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการจติอาสาในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ  85 

RM-1 



           แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 | ห น้ า 24 

 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ข
ปัญหาท้องถิ่น 

1. สนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบ
โจทย์  ระดับท้องถิ่น  และระดับประเทศ  
โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ หรือ
นานาชาติ 

เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์  ระดับท้องถิ่น  และระดับประเทศ  
โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ หรือ
นานาชาติ 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์  ระดับท้องถิ่น  และ
ระดับประเทศ  โดยได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ  หรือนานาชาต ิ

14  ผลงาน 

2. ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือแกไ้ขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมเพือ่สร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

14  ผลงาน 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  ต่อปีการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  ต่อปีการศึกษา 

จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  ต่อปีการศึกษา 

2  ครั้ง 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับการอ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติในปีการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับการอ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติในปีการศึกษา 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา 
 

12  บทความ 
ระดับชาติ  ร้อยละ  70 

ระดับนานาชาติ  ร้อยละ  30 

5.จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

เพื่อหาแหล่งงบประมาณสนับสนนุการวิจัย
และนวัตกรรม 

จ านวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี 35  ล้านบาท 

6. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจยั
สร้างสรรคผ์ลงานวิจยั 

เพื่อสนับสนุนใหอ้าจารย์และนักวจิัย
สร้างสรรคผ์ลงานวิจยั 

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ท า
วิจัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ  50 

7. ส่งเสรมิใหอ้าจารยห์รือบุคลากร 
นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานในระดบัชาติ  
หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารย์หรือบุคลากร นักศึกษา
เข้าร่วมส่งผลงานในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 

จ านวนรางวัลที่อาจารย์หรือบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ได้รับในระดับชาติ  
หรือนานาชาติ 

1  รางวัล 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1.พัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนนิงานพันธ
กิจสัมพันธ ์

3  พื้นที่ 

2.สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
ร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนกัปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกจิ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ  4 

3. สนับสนุนให้หลักสูตรส่งเสรมิให้นักศึกษา
เข้าร่วมด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 

เพื่อสนับสนุนใหห้ลักสตูรส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วม
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ  85 

4. สนับสนุนให้หน่วยงานน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

ระดับ  4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์สร้างจติส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และเผยแพรม่รดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสรมิการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานศลิปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการกับ
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศกึษาต่อ
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด 

ร้อยละ 50 

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทีมี
ความร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทีมี
ความร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายพันธมิตรทีมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5 เครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการบูรณาการหลัก
ค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการหลัก
ค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการ
หลักค าสอนของศาสนาในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอน เพื่อรักษาจ านวนนักศึกษาให้คงอยู่ จ านวนนักศึกษาภาคปกตคิงอยู่ 12,000  คน 
2. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ระดับปริญญาเอก 

เพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยร์ะดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ  40 

3. พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ เพื่อพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  40 

4. สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร 

มากกว่า  4.50 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ  85 

6. จัดหาทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น ที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

เพื่อจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น ที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

ร้อยละทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น ที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

ร้อยละ  5 

7. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด เพื่อใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ  90 
8. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

เพื่อให้สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้
ต่องบประมาณทั้งหมด 

สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายไดต้่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1 : 5 

9. พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

มากกว่า  4.50 

10. พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว(ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่  200 

11. พัฒนาผลงานของมหาวิทยาลยัและ
คณะ   

เพื่อพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลยัและคณะ   ค่าคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ   

มากกว่า  4.50 
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แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
Learning)  
 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
Learning)  
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

ร้อยละ 
52 

O1 จ านวน
หลักสตูรท่ีมี
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพไม่
เป็นไปตาม
เป้า 

    อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ขาด
ความรู้ใน
การ
จัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรไม่
มีคุณสมบัติ
ตามท่ี
ก าหนด 

หลักสูตรไม่
เป็นไปตาม
แผนท่ี
ก าหนด 
 

นักศึกษา
ไม่สามารถ
ผลิต
ชิ้นงานจาก
การเรียนรู้
เชิงผลิต
ภาพ 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

2. พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning)  

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning)  

1. ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
2. กองพัฒนา
นักศึกษา 

ร้อยละ 
90.21 

O2 อาจารย์
ผู้สอนไม่
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

    อาจารย์
ผู้สอนมี
ภาระงานท่ี
รับผิดชอบ
มาก 

อาจารย์
ผู้สอนขาด
ความรู้ใน
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

นักศึกษา
ไม่ได้รับ
ความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

นักศึกษา
ไมส่ามารถ
ผลิต
ชิ้นงานจาก
การเรียนรู้
เชิงผลิต
ภาพ 

L5=2 C4=4 8 
ปานกลาง 

RM-2 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

3. พัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีเกิด
จากการเรียนการ
สอน  ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ์  ก.พ.อ. 
ก าหนด 

เพื่อพัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีเกิด
จากการเรียนการ
สอน  ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ์  ก.พ.อ. 
ก าหนด 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

34 
ผลงาน 

O3 ผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ี
เกิดจากการ
เรียนการสอน  
ไม่ได้รับรับ
การเผยแพร่
ตามเกณฑ์  
ก.พ.อ. 
ก าหนด 

    แห่งแพร่
ผลงาน
ตามเกณฑ์
มีน้อย 

ผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ี
เกิดจากการ
เรียนการ
สอนไม่ได้
คุณภาพ 

การจัดการเรียน
การสอนไม่
เป็นไป  
ตามแผน 
ท่ีก าหนด 

หลักสูตร
ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

L5=2 C4=2 4 
ปานกลาง 

4. นักศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษา ร้อยละ 
80 

O4 จ านวนนักศึกษา 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ 

    ข้อสอบ
หรือ
วิธีการ
ประเมิน
สูงกว่า
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

นักศึกษา
สอนไม่ผ่าน 

นักศึกษาไม่
ส าเร็จ
การศึกษา 

นักศึกษา
ขาดโอกาส 
ในการ
ท างาน 
 

L5=1 C4=5 5 
ปานกลาง 

5. การพัฒนา
บัณฑิตให้มี
คุณภาพตามกรอบ
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตาม
กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

4.30 O5 บัณฑิตไม่มี
คุณภาพตาม
กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ 

    นักศึกษา
ไม่เข้าร่วม
โครงการ 

หลักสูตรมี
โครงการ 
จัดอบรม
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ไม่

นักศึกษาไม่
เป็นท่ี
ยอมรับจาก
สถาน
ประกอบ 
การ 

หลักสูตร
ไม่เป็นท่ี
ยอมรับ 

L5=3 C4=4 12 
สูง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

ครบ 

6. พัฒนาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
ให้มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

เพื่อพัฒนาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีให้
มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

1.ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
2. คณะ 

ร้อยละ   
67.21 

O6 บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีไม่มี
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 
ปี 

    มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา
จ านวน
มาก 

นักศึกษา
ขาดความรู้
ความสารถ
ตรงตามท่ี
สถาน
ประกอบกา
รต้องการ 

นักศึกษาไม่
มีงานท า 

หลักสูตร
ไม่เป็นท่ี
ย้อมรับ 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

7. พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ 

เพื่อพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ
ให้เพ่ิมขึ้น 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1 หลักสูตร O7 จ านวน
หลักสูตร
นานาชาติไม่
เป็นไปตาม
เป้า 

    อาจารย์ไม่
เข้าใจ
ขั้นตอนการ
พัฒนา
หลักสูตร 

ขาดอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

ไม่มี
หลักสูตร
นานาชาติ 

ไม่มี
หลักสูตร
นานาชาติ 

L5=1 C4=3 3 
ต่ า 

8. สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจิตอาสา
ในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจิตอาสา
ในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
 
 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ร้อยละ 
95.65    

O8 นักศึกษาไม่เข้า
ร่วมโครงการ
จิตอาสา 
ในการ
ด าเนินงาน
พันธกิจ
สัมพันธ์ 

    วิทยากร
ไม่เป็นน่า
สน 

นักศึกษา 
ไม่เห็น
ความส าคัญ
ของ
โครงการ 

นักศึกษาไม่
เข้าใจและ
ขาดจิต
อาสา  

นักศึกษา
ไม่มี 
จิตอาสา  
ในการ
ด าเนิน
ชีวิต 

L5=2 C4=5 10 
สูง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

1. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์  ระดับ
ท้องถิ่น  และ
ระดับประเทศ  
โดยได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 

เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์  ระดับ
ท้องถิ่น  และ
ระดับประเทศ  
โดยได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

16 
ผลงาน 

O1 ความต้องการ
ของชุมขน
เปลี่ยน 
แปลงไป จึง
ต้องพัฒนา
องค์ความรู้
ตลอด 
เวลา 

    ช่อง
ทางการ
เผยแพร่
ผลงาน
ของชุมชน
ยังมีน้อย 

การสรุป
ผลการวิจัย
ของชุมขน
เพื่อเผยแพร่ 

ไม่ได้องค์
ความรู้จาก
การวิจัยเพื่อ
น ามา
เผยแพร่ 

การน า
องค์
ความรู้
จาก
งานวิจัย
ไปต่อยอด
อาจท าได้
ยาก 

L5=2 C4=3 6 
ปานกลาง 

2. ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยย
และพัฒนา 

19 
ผลงาน 

O2 การค้นหา
โจทย์วิจัยท่ี
แท้จริงของ
ชุมชน 

    การตอบ
รับการท า
วิจัยของ
คนในชุม
ขน 

ทัก 
ษะการท า
วิจัยชุม 
ชนของนัก 
วิจัย 

จ า 
นวนงานวิ 
จัยเพื่อชุม 
ชนค่อน 
ข้างน้อย 

งานวิจัย
ไม่ได้น า 
ไปใช้ประ 
โยชน์ต่อ
ชุมชน 

L5=2 C4=2 4 
ปานกลาง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

3. ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
ต่อปีการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
ต่อปีการศึกษา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4 ครั้ง O3 จ านวน
หน่วยงานท่ี
จัดประชุม
วิชาการระดับ
นานา 
ชาติมีมากขึ้น 

    หน่วย 
งานท่ีจัด
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
มีจ านวน
มากขึ้นท า
ให้นักวิจัย
เลือก
ส่งผลงาน
ในท่ีอื่นได้ 

บุคลากร
สนใจส่งงาน
ระดับชาติ
มากกว่า
นานาชาติ 

จ านวนผู้
ส่งผลงาน
เข้าร่วมงาน
อาจมีน้อย
เนื่องจาก
เป็นระดับ
นานาชาติ
อาจติด
ปัญหาด้าน
ภาษา 

มีผลต่อ
การน าผล 
งานมา
ประกอบ 
การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ระดับ 
มหา    
วิทยาลัย
ในการ
เผยแพร่
การวิจัย 

L5=1 C4=1 1 
ต่ า 

4. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้รับ
การอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้รับ
การอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

13 
บทความ 

O4 จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่
งานวิจัยของ
บุคลากรมีน้อย
ในการให้บุคคล 
ภายนอก
อ้างอิง 

    กระบวน 
การในการ
คัดเลือก
ผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์
ในระยะ
เวลานาน 

สิ่งสนับสนุน
ในการ
เผยแพร่
งานวิจัยด้วย
ระบบ
ออนไลน์ยัง
ไม่
หลากหลาย 

งานวิจัยไม่มี
บุคคลภายน
อกน าไป
อ้างอิง 

ขาดการ
แลก 
เปลี่ยน 
เผยแพร่
องค์
ความรู้ 

L5=1 C4=1 1 
ต่ า 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

5.จัดหา
งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม 

เพื่อหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

44.68 
ล้าน 

O5 การหาเครือข่าย
ในการขอ
งบประมาณ 

    ความ
พร้อมใน
การให้ทุน
สนับสนุน
การวิจัย
ของ
หน่วยงาน
ภายนอก
ยังมีน้อย 

ขาดเครือข่าย
ในการหา
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
ในการท า
วิจัย 

นักวิจัย
อาจให้
ความ
สนใจใน
การท า
วิจัย
น้อยลง 

L5=2 C4=4 8 
ปานกลาง 

6. สนับสนุนให้
อาจารย์และ
นักวิจัยสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 

เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์และ
นักวิจัยสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ร้อยละ 
35.94 

O6 จ านวน
อาจารย์ท่ี
สร้าง 
สรรค์งานวิจัย
มีน้อย 

    มีข้อจ ากัด
ด้านกรอบ
ระยะ 
เวลาใน
การท า
วิจัย 

จ านวน
อาจารย์ใหม่
มีเพ่ิมขึ้น
และยังขาด
ประสบการ
ณ์ในการท า
วิจัย 

สัดส่วน
งานวิจัยต่อ
อาจารย์
ท้ังหมดมี
จ านวนน้อย 

ขาดการ
พัฒนา
ทางวิขา
การหรือ
งานวิจัย 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

7. ส่งเสริมให้
อาจารย์หรือ
บุคลากร นักศึกษา
เข้าร่วมส่งผลงาน
ในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์หรือ
บุคลากร นักศึกษา
เข้าร่วมส่งผลงาน
ในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

3 รางวัล O7 การมีส่วน
ร่วมในการท า
วิจัยระหว่าง
อาจารย์และ
นักศึกษา 

    การ
ส่งเสริม
การท า
วิจัยในชั้น
เรียน 

ขาดความ
ร่วมมือใน
การร่วม
ส่งผลงาน 

ความสนใจ
ในการส่งผล
งานมีน้อย 

นักศึกษา
จะไม่มี
ทักษะ
ความรู้ใน
การท า
วิจัย เพื่อ
น าไปใช้
ประโยชน์
ต่อตนเอง
ต่อไป 
 
 
 

L5=2 C4=2 4 
ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.พัฒนาพื้นท่ี
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เพื่อพัฒนาพื้นท่ี
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

3 พื้นท่ี O1 หน่วยงานระดับ
คณะไม่สามารถ
ด าเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ์ได้
ครบท้ัง 3 พื้นท่ี 

    การลง
พื้นท่ีการ
ด าเนิน 
งานพันธ
กิจ
สัมพันธ์มี
หลาย
หน่วยงาน

อาจารย์มี
ภาระงาน
มากส่งผลให้
การ
ด าเนินงาน
พันธกิจ
สัมพันธ์ไม่
เป็นไป

ท าให้การ
ด าเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ชุมชนขาด
โอกาสใน
การ
พัฒนา
ท้องถิ่น
อย่างเป็น
รูปธรรม 

L5=1 C4=4 4 
ปานกลาง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

ลงพื้นท่ี
เดียวกัน
และระยะ 
เวลา
ใกล้เคียง
กันท าให้
ชุมชนไม่
สามารถ
รองรับ
หน่วยงาน
ได้ท้ังหมด 

เป้าหมาย 

2. สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ี
เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย
ร่วมท่ีบูรณาการ

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

ระดับ  4 O2 ระดับ
ความส าเร็จ
เพื่อสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัตเิพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย   

    ขาดการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน
และ
เครือข่าย
ภายนอก
ในการบูร
ณาการ
ร่วมกัน  

การด าเนิน
โครงการงาน
พันธกิจ
สัมพันธ์ไม่มี
การบูรณา
การร่วมกัน
ทุกคณะ 

ท าให้การ
ด าเนิน
โครงการ
งานพันธกิจ
สัมพันธ์ไม่
สามารถ
บูรณาการ
ร่วมกันได้ 
ทุกคณะ
และ
หน่วยงาน

ความ
ร่วมมือ
และการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน
และ
เครือข่าย
ในการ
ด าเนินงา
นพันธกิจ
สัมพันธ์

L4=3 C4=2 6 
ปานกลาง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
เนื่องจาก
ศาสตร์แต่
ละคณะมี
ความ
แตกต่างกัน 

ค่อนข้าง
น้อย 

3. สนับสนุนให้
หลักสูตรส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
 

เพื่อสนับสนุนให้
หลักสูตรส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 
100 

O3 อาจารย์ยังไม่
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในด าเนินงาน
พันธกิจ
สัมพันธ์ส่งผล
ให้นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
ครบทุก
หลักสูตร 

    มหาวิทยา
ลัยควร
สร้าง
ความ
เข้าใจและ
ร่วมมือกับ
ชุมชนใน
การ
ด าเนินงา
นพันธกิจ
สัมพันธ์ 

อาจารย์ยัง
ไม่มีความรู้
ความเข้าใจ
ในด าเนิน 
งานพันธกิจ
สัมพันธ์
ส่งผลให้
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่ครบทุก
หลักสูตร ท า
ให้ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม
การด าเนิน 
งานพันธกิจ
สัมพันธ์ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ชุมชนมี
ส่วนร่วม
และให้
ความ
ร่วมมือใน
การ
ด าเนินงา
นพันธกิจ
สัมพันธ์ไม่
เท่าท่ีควร 

L4=2 C4=4 8 
ปานกลาง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

4. สนับสนุนให้
หน่วยงานน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

ระดับ 3 O4 ระดับความ 
ส าเร็จของ
การน้อมน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

    นโยบาย
รัฐบาล
เร่งด่วนส่ง
ผลกระทบ
ต่อการเข้า
มามีส่วน
ร่วมต่อ
การน้อม
น าปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาใช้ใน
การขับ 
เคลื่อน
มหาวิทยา
ลัย   

ไม่มีกลุ่ม
บุคคล
ต้นแบบแห่ง
วิถีชีวิตตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
เป็นบุคลากร
สายวิชาการ 

ระดับความ 
ส าเร็จของ
การน้อมน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลั
ย ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ท าให้
ชุมชนขาด
บุคคล
ต้นแบบใน
การน้อม
น าปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
มาใช้ใน
การ
ด าเนิน
ชีวิต 

L4=4 C4=5 20 
สูงมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรม

 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ร้อยละ 
100 

O1 งาน
ศิลปะวัฒนธร
รมและภูมิ

    ผู้รับบริกา
รไม่ราบว่า
มีการบูร

คณาจารย์ไม่
ทราบข้อมูล
ในการน า

ท าให้งาน
ศิลปวัฒน 
ธรรม

ท าให้เสีย 
โอกาสใน
การน า

L5=1 C4=3 3 
ต่ า 



           แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 | ห น้ า 37 

 

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีการบูร
ณาการกับการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ 
และการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
ต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท้ังหมด 

ปัญญไม่ถูก
น าไปบูรณา
การกับการ
จัดการเรียน
การสอน การ
วิจัย และการ
บริการ
วิชาการ 

ณาการ
งานด้าน
ศิลปวัฒน
ธรรมกับ
การเรียน
การสอน 

งานศิลป 
วัฒนธรรม 
มาพัฒนา 
การเรียน
การสอน 

น าไปใช้ไม่
คุ้มค่า
งบประมาณ 
 

ผลงานด้าน
ศิลป 
วัฒนธรรม
มาพัฒนา
การศึกษา 

2. สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
พันธมิตรทีมีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ในและ
ต่างประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
พันธมิตรทีมีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ในและ
ต่างประเทศ 
 

 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

5 
เครือข่าย 

O2 ไม่มีการสร้าง
เครือข่าย
พันธมิตรทีมี
ความร่วมมือ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรร
มท้ังในและ
ต่างประเทศ 

    องค์กร
ภายนอก
ไม่ทราบ
ว่ามี
กิจกรรม
การสร้าง
เครือข่าย
พันธมิตร
ทีมีความ
ร่วมมือ

 กิจกรรม
การสร้าง
เครือข่าย
ต้องเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ท้ัง
ภายในประเ
ทศแต่
ต่างประเทศ 

งบประมาณ
ไม่เป็นไป
ตาม
แผนปฏิบัติ
การ 

L5=1 C4=2 2 
ต่ า 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

ด้าน
ศิลปวัฒน
ธรรม 

3. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบูรณาการหลัก
ค าสอนของศาสนา
ในการจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบูรณาการหลัก
ค าสอนของศาสนา
ในการจัดการเรียน
การสอน 

 งานศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 
100 

O3 การจัดการ
เรียนการสอน
มีการบูรณา
การศาสนา
น้อย 

    กิจกรรมทาง
ศาสนาใน
การจัดการ
กิจกรรม
เป็นวัน 
หยุดราชการ 

เป็นวันหยุด 
ราชการท า
ให้จ านวน
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
น้อย 

จ านวนคน
เข้ารวม
กิจกรรม
น้อย 

การใช้
งบประมา
ณในการ
จัดงาน
อาจ
น้อยลงใน
ปีถัดไป 

L5=1 C4=2 2 
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบ
การจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อรักษาจ านวน
นักศึกษาให้คงอยู่ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

7,830 
คน 

S1          L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

2. พัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

งานบริหาร
บุคคล 

ร้อยละ 
27.57 

O1 จ านวนอาจารย์
วุฒิ ป.เอกยังมีไม่
ครบตามเกณฑ์ 

     1.อาจารย์ไม่
สนใจที่จะ
พัฒนา
คุณวุฒิ 
2.อาจารย์
พัฒนา

1.มีจ านวน
อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก
ไม่ครบตาม
เกณฑ์ 

 

1.นักศึกษา
เสียโอกาส
ในการได้รับ
ความรู้ท่ีมี
คุณภาพ 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

คุณวุฒิแล้ว
ลาออก 
3.อาจารย์
พัฒนา
คุณวุฒิแต่ไม่
ส าเร็จ 

3. พัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ 

เพื่อพัฒนา
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ 

ศูนย์พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ร้อยละ 
22.94 

O2 อาจารย์ไม่ได้
ต าแหน่งทาง
วิชาการตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

     -ผู้ทรง 
คุณวุฒิท่ี
ประเมินผล
งานทาง
วิชาการ
ส่งผลการ
ประเมินช้า 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผล
งานท่ีตรงตาม
สาขาวิชามี
น้อย 

 อาจารย์
ขาดความ
มุ่งมั่นท่ีจะ
ท าผลงานให้
ส าเร็จ 
- อาจารย์ยัง
ไม่เข้าใจ
ขั้นตอน/
วิธีการ/ 
กระบวนการ
เขียนผลงาน
ทางวิชาการ
ท่ีถูกต้อง 
- อาจารย์ยัง
ไม่ทราบ
เทคนิคการ

อาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
ของ สกอ. 

คุณภาพ
อาจารย์
ระดับ
มหาวิทยา
ลัยไม่
เป็นไป
ตามเกณฑ์
ของ สกอ. 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

เขียนใน
รูปแบบท่ี
ถูกต้อง 
- คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่จะขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 

4. สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

เพื่อพัฒนา
กิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

งานบริหาร
บุคคล 

4.03 O3 ผลการ
ประเมินไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

    - บุคลากรไม่พึง
พอใจต่อการ
ให้บริการและ

สวัสดิการ 

ผลการ
ประเมินไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บุคลากร
ขาดความ
จงรักภักดี
ต่อองค์กร 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

5. พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

งานบริหาร
บุคคล 

ร้อยละ 
99.31 

O4 
C1 

ผลการ
ประเมิน
สมรรถนะไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

    - บุคลากรมี 
คุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรม
ไม่ตรงความ
คาดหวังท่ี
ก าหนดไว้ 

คุณภาพของ
งานไม่ดี
เท่าท่ีควร 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
ลดน้อยลง 

L5=1 C4=5 5 
ปานกลาง 

6. จัดหาทรัพยากร
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

เพื่อจัดหา
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อ

ส านักวิทย
บริการและ

ร้อยละ 
5.49 

F1 
 

จ านวน
ทรัพยากรท่ี

    ฐานข้อ 
มูลเพื่อ

งบประมาณ
ส าหรับการ

จ านวน
ทรัพยากรท่ี

นักศึกษา
และ

L5=1 C4=5 5 
ปานกลาง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

เช่น หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น ท่ีเพิ่มขึ้น
ต่อปี 

การเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น ท่ีเพิ่มขึ้น
ต่อปี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มี
จ านวนลดลง
ในแต่ละปี 

การสืบค้น
จาก สกอ. 
ในแต่ละปี
มีอัตราท่ี
ลดลง 

จัดหา
ทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลั
ยท่ีจัดสรรให้
ลดลง 

เอื้อต่อการ
เรียนรู้มี
จ านวนท่ี
ลดลง 

บุคลากร
ขาดแหล่ง
เรียนรู้ที่
เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

7. การใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนท่ีก าหนด 

เพื่อใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนท่ีก าหนด 

กองนโยบาย
และแผน 

ร้อยละ
97.05 

F2 การใช้จ่าย
งบประมาณ
ไม่เป็นไปตาม
แผน 

    กฎหมายและ
ระเบียบท่ี
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานมี
การ
เปลี่ยนแปลง 

ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้าน
งบประมาณ 
การด าเนิน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ยังไม่มีความ
ช านาญและมี
ความเข้าใจ 

ท าให้การ
เนินงานซ้ือ
จ้างและ
ด้านงบ 
ประมาณ
ล่าช้า 

ท าให้การ
ด าเนินงา
นล่าช้า
กว่า
เล็กน้อย 

L5=2 C4=5 10 
สูง 

8. สัดส่วนงบ
ลงทุนแผ่นดินและ
งบรายได้ต่อ
งบประมาณ
ท้ังหมด 

เพื่อใหส้ัดส่วนงบ
ลงทุนแผ่นดินและ
งบรายได้ต่อ
งบประมาณ
ท้ังหมด 

กองนโยบาย
และแผน 

1 : 5 F3 สัดส่วน
งบประมาณไม่
เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 

    การได้รับ
เงินจัดสรร
ไม่เป็นไป
ตาม ค าขอ
จัดต้ัง
งบประมาณ 

ไม่สารถจัดหา
เงินรายได้ให้
เพยีงพอต่อ
ความต้องการใน
การลงทุน  

1. ผลิต
บัณฑิตไม่มี
คุณภาพ 
2. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
ไม่เพียงพอ 

ท าให้ไม่สาม
รถผลิต
บัณฑิตได้
ตรงตาม
ความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

L5=2 C4=5 10 
สูง 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/ 
เป้า 

หมาย 
(2) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ

จัดท าแผน 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

 
 

(10) 

ผล 
กระ 
ทบ 
 
 

(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
(12) S

  
F  O

  
C
  

ภาย 
นอก  

ภาย 
ใน  

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม  

(7) (8) (9) 

9. พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. 

เพื่อพัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 

4.44 O5 ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ตามเกณฑ์ 
สกอ. ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

    เกณฑ์การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ สกอ. 
ไม่มีความ
ชัดเจน 

การให้
ความรู้ความ
เข้าใจใน
เกณฑ์การ
ประกัน
คุณภาพใน
ทุกระดับยัง
ไม่ท่ัวถึง 

ท าให้ 
จ านวน
นักศึกษา
รับเข้าลดลง
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ท าให้ 
จ านวน
นักศึกษา
รับเข้า
ลดลงไม่
เป็นไป
ตามแผน 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

10. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสี
เขียว  

เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

 1. งานอาคาร
สถานท่ี 

 2. ภูมิสถาปัตย์ 
และ
สิ่งแวดล้อม 
3. ทุก
หน่วยงาน 

ด าเนินกา
รเป็น
ประจ าทุก
วัน 

O6 มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้รับการ
จัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียวจาก
หน่วยงานท่ีจัด
อันดับ (UI 
GreenMetric)   

    บุคคล  
ภายนอกไม่ 
รับทราบ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการ
ของ
มหาวิทยาลัย 

ขาดบุคลากร
ท่ีมีความรู้
ความสามาร
ถในการ
ด าเนินการ
ด้านน้ี 

มหาวิทยาลั
ยไม่ได้รับ
การจัด
อันดับให้
เป็น
มหาวิทยาลั
ยสีเขียว 

ภาพลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย
ในประเทศท่ี
ขาดความ 
ร่วมมือเพื่อ
อนาคตท่ี
ยั่งยืน 

L5=4 C4=5 20 
สูงมาก 

11. พัฒนาผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
และคณะ   

เพื่อพัฒนาผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
และคณะ   

สภา 4.73 
(ปีงบประ
มาณ 60) 

O7 คะแนน
ประเมินไม่
เป็นไปตาม
เป้าท่ีก าหนด 

    - - - - L5=4 C4= 16 
สูง 
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แบบ  RM 2-1 
แบบฟอร์มการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ระดับความเสี่ยง
ที่คาดหวัง (5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

O1. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพไมเ่ป็นไปตามเป้า L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O6. บัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

O6. กิจกรรมสนับสนุนหรือจูงใจให้อาจารย์หรือนักวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานวิจัย L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

O4. ระดับความ ส าเร็จของการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการขับเคลื่อน L4=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

S1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O1 .จ านวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบตามเกณฑ ์ L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O2. อาจารย์ไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O3. ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

O6. มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ (UI 
GreenMetric)   

L5=4 C4=5 20 (สูงมาก) สูง Treat (ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 
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                                                                                                                                                                                                           แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านปฏิบัติการ O1. จ านวนหลักสตูร
ที่มีการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพไม่
เป็นไปตามเป้า 

- อาจารย์ประจ า
หลักสตูรขาดความรู้ใน
การการจดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
 

Treat 
(ควบคุม, ลดความเสี่ยง) 

1. ประชุมเตรียมความพรอม การ
พัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรเูชิงผลิต 
ภาพ 

ประธานสาขา/ 
คณะวิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 59 – 
กันยายน 2560 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรเูชิงผลิต
ภาพ 

อ.ลลิดา /วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

พฤษภาคม 2561 

3. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
เชิงผลิตภาพ 

รองคณบดผี่ายวิชาการ / คณะ
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ปีการศึกษา 2560 

4. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
สาขาวิชาชีวอนามัยฯ 

 อ.ชลลดา / คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

มิถุนายน 2561 

5. โภชนาการ ฯ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
โดยใช้กิจกรรมคลินิกการให้ค าปรกึษา
ทางโภชนาการโดยกระบวนการเรยีนรู้
เชิงผลิตภาพ 

อ.ชาลีลักษม์ / 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

มิถุนายน 2561 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

6. คณิตศาสตร์ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานผลการเรียนของ
นักศึกษา 

อ.กัญญณัช /            คณะ
วิทยาศาสตร์          และ
เทคโนโลย ี

มิถุนายน 2561  

7. เคมีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ อ.ดร.ฐพงษ์  
อ.ดร.พชรวรรณ / คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มิถุนายน 2561 

ด้านปฏิบัติการ O6. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรไีมม่ีงาน
ท าหรือประกอบ
อาชีพ 

นักศึกษาขาดความรู้
ความสารถตรงตามที่
สถานประกอบการ
ต้องการ 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1. เตรียมความพร้อม ก่อนการบรรจุ
และอบรมการติวสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ/ครุ
ศาสตร ์

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2561 

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ครู
มืออาชีพ 

อ.พรหมธิดา /ครุศาสตร ์ มกราคม 2561 

3. เพิ่มทักษะการใช้ Ms office 
 

อ.ดร.ราชาวดี/
เทคโนโลยีการเกษตร 

มีนาคม 2561 

4. อบรมการท าโปสเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 

อ.ดร.ราชาวดี/
เทคโนโลยีการเกษตร 

เมษายน 2561 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการสอบ TOEIC  

อ.ดร.สินี อ.นัชชา/สาธารณสุข
ศาสตร ์

พฤษภาคม 2561 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้แกผู่้เรยีน 
ในศตวรรษที่ 21 

อ.สุทธิกาญจน์ อ.นัชชา / 
สาธารณสุขศาสตร ์

พฤษภาคม 2561 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

7. ปัจฉิมนิเทศและกจิกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 

อ.นาตยา  
อ.ลัดดาวลัย์ /  
สาธารณสุขศาสตร ์

พฤษภาคม 2561 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเปดิโลก
ทัศน์สู้เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข 

อ.ฉัตรประภา 
อ.ธธิธา/ 
สาธารณสุขศาสตร ์

พฤษภาคม 2561 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม 
ความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข 

อ.ดร.อภิชัย 
ผศ.อารีย ์
อ.ดร.ทัศพร / 
สาธารณสุขศาสตร ์

มิถุนายน 2561 

10. การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์/ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มิถุนายน – กันยายน 
2561 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถและกิจกรรม ALUMNI 
MEET 

กิจการนักศึกษา/วิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 

พฤษภาคม 2561 

12.โครงการสมัมนาหลังฝึกงาน อ.ภัทราพร /วิทยาลัยนวตักรรม
การจัดการ 

เมษายน 2561 

13. โครงการติดตามผลการฝึกงาน 
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
MOU กับหลักสูตร 

อ.ภัทราพร /วิทยาลัยนวตักรรม
การจัดการ 

ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

14. กิจกกรมพัฒนาเพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้นอกรายวิชา 

รองคณบดฝี่ายกิจการ /
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ตลอดปีงบประมาณ 

15. คอมพิวเตอร์ ปัจฉิมนิเทศ 
เตรียมความพร้อมเพื่อสหกจิศึกษา
และสมัมนาสหกิจศึกษาเตรยีมความ
พร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสมัมนาฝึกประการณ์วิชาชีพ 

หลักสตูรคอมพิวเตอร์  
/คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กรกฎาคม 2560  – 
มิถุนายน 2561 

16. เตรียมฝึกสหกจิศึกษาและเตรยีม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ/
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ตุลาคม – ธันวาคม 
2560 

17. เทคโนโลยสีารสนเทศปัจฉมิ
นิเทศนักศึกษา 

อ.อัจจิมา/คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พฤษภาคม 2561 

18. อาชีวอนามัย ปัจฉิมนิเทศ อ.ธนกฤต /คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

พฤษภาคม 2561 

19. เทคโนโลยีชีวภาพให้ความรู้เรือ่ง
ความปลอดภัยก่อนการท างาน 

อ.ณฐพงศ์ /คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

พฤษภาคม 2561 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

อ.ศกุนตาส์ /คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ธันวาคม 2561 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

21. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ณ 
ต่างประเทศ รุ่นที่ 1  

อ.ใยแพร /คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

มิถุนายน 2561 

22. โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา กิจการนักศึกษา/คณะ
วิทยาการจัดการ 

สิงหาคม 2561 

23. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่น
ออกฝึกสหกิจสาขาการบญัชี 

อ.ศิริพร /คณะวิทยาการจัดการ พฤศจิกายน 2560 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทักษะทางการเงิน 

อ.อุบล /คณะวิทยาการจัดการ พฤศจิกายน 2560 

25. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่น
ออกฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

อ.ชลียา / คณะวิทยาการ
จัดการ 

มกราคม 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ด้านปฏิบัติการ O6. กิจกรรม
สนับสนุนหรือจูงใจให้
อาจารย์หรือนักวิจัย
สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 

 1. มีข้อจ ากัดด้าน
กรอบระยะเวลาในท า
วิจัย 
 2. จ านวนอาจารย์ใหม่
มีเพิ่มขึ้นและยังขาด
ประสบการณ์ในการท า
วิจัย 
 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

แผนงานส่งเสริมงานวิจัยและ
สร้างสรรค ์
กิจกรรม 1 การจัดสรรทุนสนับสนนุ
การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช 61 
 

กิจกรรม 2 การจัดสรรทุนสนับสนนุ
การวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย วจ 
61 
 

1. ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระ
พิทักษ์ 
 2. อ.ดร ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
ต.ค 60 – ก.ย. 61 
 

กิจกรรมที่ 2 
ต.ค 60 – ก.ย. 61 
 

กิจกรรมที่ 3 
ธ.ค 60 – ก.ค. 61 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

กิจกรรมที่ 3 อบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ผลติ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งสรรค์หรือแกไ้ข
ปัญหาชุมชน (คลีนิควิจัย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด้านปฏิบัติการ O4.ระดับความ 
ส าเรจ็ของการน้อม
น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั ไมเ่ป็น 
ไปตามเป้าหมาย 

ไม่มีกลุ่มบุคคลต้นแบบ
แห่งวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นบุคลากรสาย
วิชาการ 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิให้กบั
บุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนบัสนุน 
2. ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่ง
วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ด้านกลยุทธ์ S1. จ านวนนักศึกษา
คงอยู่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักศึกษาขาดความ
กระตือรือร้น ความ
สนใจ ในการเรยีน 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1.โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับ
สมัครและสร้างความรู้จัก 

งานประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

2.พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต กองพัฒนานักศึกษา 

3. โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

4. การบังคับใช้ระเบียบการศึกษาให้
เข้มงวด กิจกรรมรณรงค์การ 

กองพัฒนานักศึกษา 

ด้านปฏิบัติการ O1. จ านวนอาจารย์
วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบ
ตามเกณฑ ์

1.อาจารย์ไม่สนใจที่จะ
พัฒนาคุณวุฒิ 
2.อาจารย์พัฒนา
คุณวุฒิแล้วลาออก 
3.อาจารย์ไปพัฒนา
คุณวุฒิแตไ่ม่ส าเรจ็ 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 
2. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 

น.ส.สุจติรา วงษ์สด 
นายจักรี อินท า 

ช่วงเวลาการพัฒนา
คุณวุฒิ 
ประมาณ 4 ปี/ราย 

ด้านปฏิบัติการ O2. อาจารย์ไม่ได้
ต าแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- อาจารย์ยังไมเ่ข้าใจ
ขั้นตอน/วิธีการ/ 
กระบวนการเขียน
ผลงานทางวิชาการที่
ถูกต้อง 
- อาจารย์ยังไม่ทราบ
เทคนิคการเขียนใน
รูปแบบที่ถูกต้อง 
- อาจารย์ต้องมีอายุ
งานไม่น้อยกว่า5ปีจึง
จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการได ้

Treat 
(ควบคมุ,ลดความเสี่ยง) 

1. โครงการท าผลงานอย่างไรให้เสร็จ
เร็วและครั้งเดียวผ่าน รุ่น2 
2. โครงการการเขียนบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัย 

นางสาวพิชญาภรณ์ เกตสุิงห ์
นางสาวลภสัรดา จ านงม ี

ต.ค 60 - เม.ย. 61 
 
8-9 พ.ย.60 

ด้านปฏิบัติการ O3. ผลการประเมิน
ความผูกพันของ

1.บุคลากรไม่พึงพอใจ
ต่อการบริหาร/การ

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1.การสรา้งกิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ 
2.การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดกิาร

น.ส.สุจติรา วงษ์สด  
นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ 

ก.ย. 60 – ต.ค. 61 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

บุคลากรต่อองค์กรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ให้บริการและสวสัดิการ ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 
3.การปรับปรุงการให้บริการต่างๆแก่
บุคลากร 

นางสาวกมลชนก งดงาม 

ด้านปฏิบัติการ O5. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรไม่มคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคณุภาพ 

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1.โครงการ QA sharing ทุกระดับ  
2.โครงการอบรม ให้ความรูเ้รื่อง
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
ส าหรับ อาจารย ์
3.อบรมให้ความรูเ้รื่องเกณฑ์อาจารย์
และบุคลากร 
4.อบรมเชิง ปฏิบัติการใช้งานระบบ
CHE QA Online System 
5.ประชุมวิพากษ์ รายงานการ
ประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 
2560 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว 
นายเกรียงไกร แก้วหลอย 
นางสาวศศิประภา โคมลอย 

ต.ค 60 – ก.ย. 61 
 

ด้านปฏิบัติการ O6. มหาวิทยาลยัยัง
ไม่ได้รับการจัดอันดับ
เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวจากหน่วยงานท่ี
จัดอันดับ                
(UI GreenMetric)   

บุคคลภายนอกไม่
รับทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของ
มหาวิทยาลยัและขาด
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถในการ
ด าเนินการด้านนี ้

Treat 
(ควบคุม,ลดความเสี่ยง) 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวโดยให้ทุกคณะ
และหน่วยงานมสี่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินการ 
2. ห้องสมุดสี เขียว ( Green 
Library)พลังงานทดแทน, แผ่น 
Solar 
2.1 กิจกรรมการปรับภมูิทัศน์ฯ 

1. ผศ.ดร.นสิา พักตร์วไิล 
2. นางสาววราภรณ์ เมืองพรม 
3. นายมานพ สุขสุเดช 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
           (4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

2.2 กิจกรรม Do it yourself (DIY) 
การประดิษฐ ์
ของจากวัสดุเหลือใช้ 
2.3 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน 
2.4 การประชาสัมพันธ์การแยกขยะ
และการใช้น้ า 

 

 


