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แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําป*การศึกษา 2557 
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คํานํา 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!                          
จังหวัดปทุมธานี ป+การศึกษา 2557 ป+งบประมาณ  2558 จัดทําข้ึนเพ่ือให6คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบ  ในการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริหารป7จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต8างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสท่ีองค!กรจะเกิดความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงินและไม8ใช8ตัวเงิน เพ่ือให6ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนอยู8ในระดับท่ีองค!กรยอมรับได6 ประเมินได6 ควบคุมได6 และตรวจสอบได6อย8างมีระบบ โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเป:าหมายขององค!กรหรือยุทธ!ศาสตร!เป;นสําคัญ 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คระเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรม
ราชูปถัมภ! จังหวัดปทุมธานี ป+การศึกษา 2557 ป+งบประมาณ 2558 ได6มีการแต8งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป+การศึกษา 2557 องค!ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ8งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ!ตามพันธกิจ กลุ8มสถาบัน และ เอกลักษณ!ของคณะภายใต6เกณฑ!ข6อท่ี 3 ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ท่ีเป;นผลจากการวิเคราะห!และระบุป7จจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากป7จจัยภายนอก หรือป7จจัยท่ีไม8สามารถ
ควบคุมได6ท่ีส8งผลต8อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให6ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เป;นแนวทางใน
การดําเนินการต8อไป 

 
 
 
                                                      (ผู6ช8วยศาสตราจารย!ทรงพลธนฤทธ!  มฤครัฐอินแปลง) 
               คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! จังหวัดปทุมธานี 
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บทสรุปผู5บริหาร (Executive Summary) 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! ได6นําหลักธรร
มาภิบาลมาใช6ในการบริหารจัดการทําให6เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีได6มาตรฐานเป;นระบบการจัดการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงใน
การดําเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ป+งบประมาณ 2558 นี้ 
มหาวิทยาลัยได6มีนโยบาย  ด6านการบริหารความเสี่ยงตามข6อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในป+การศึกษา 2556 ป+งบประมาณ 2557 ข6อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด6านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีให6วิเคราะห!
ความเสี่ยงตามภารกิจหลัก  ของคณะและให6มีการวิเคราะห!ความเสี่ยงด6านการเงิน และการดําเนินงานท่ีต8อเนื่อง
จากป+การศึกษาท่ีผ8านมาสําหรับความเสี่ยงท่ียังคงมีปรากฏอยู8 และในป+งบประมาณ 2558 คณะได6จัดทําโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห!สภาพแวดล6อมเพ่ือการจัดการบริหารความเสี่ยง  ประจําป+งบประมาณ 2558 ภายใต6
การมีส8วนร8วมของอาจารย! และบุคลากรภายในคณะและนําผลการวิเคราะห! ดังกล8าวมาสังเคราะห!เป;นแผนการ
ดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ 

  
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ จึงได6มีมติเห็นชอบการวิเคราะห!ความเสี่ยงตามภารกิจ   และ
เป:าประสงค!ของมหาวิทยาลัย และ รวม  4 เป:าประสงค! ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงตามเป:าประสงค!ท่ี 1 การสร6างบัณฑิตทีมีคุณภาพให6ได6มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ เป;นท่ีต6องการของสังคมชุมชนและประเทศชาติ 

2. ความเสี่ยงตามเป:าประสงค!ท่ี 2 การให6บริการวิชาการได6ตามความต6องการของชุมชน ท6องถ่ิน 
และการแสดงผลงานด6านศิลปวัฒนรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ความเสี่ยงตามเป:าประสงค!ท่ี 3 การสร6างสรรค!ผลงานวิจัยให6เป;นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

4. ความเสี่ยงตามเป:าประสงค!ท่ี 4 การเป;นองค!กรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป;นองค!กรแห8งการเรียนรู6 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 

 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! จังหวัดปทุมธานี 
มีระบบการบริหาร  ความเสี่ยงท่ีเป;นไปตามข6อกําหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดินว8าด6วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข6อ 6 และได6นําหลักการบริหารกิจการบ6านเมืองท่ีดี(หลักธรรมาภิบาล) มาใช6ใน
การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารป7จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต8างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต8ละโอกาส  ท่ีมหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให6ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของ  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยู8ในระดับท่ียอมรับได6 โดยคํานึงถึงการบรรลุเป:าหมายของคณะท่ีต้ัง
ไว6  ตามยุทธศาสตร!และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให6ประสบผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัดและเป:าหมายท่ีกําหนดไว6 จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเป;นการดําเนินการท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย  
2. การบริหารความเสี่ยงต6องมีการดําเนินงานอย8างเป;นระบบตามมาตรฐานท่ีกําหนด             

มีการติดตามและประเมินผลด6วยวิธีท่ีเหมาะสม มีการดําเนินงานอย8างต8อเนื่องสมํ่าเสมอ 
3. การบริหารความเสี่ยงต6องบูรณาการความเสี่ยงควบคู8ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป:องกัน

ความเสียหายในด6านต8างๆ 
4. ผู6บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต6องตระหนัก ให6ความสําคัญ และมีส8วนร8วม

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงให6ถือเป;นภารกิจท่ีต6องปฏิบัติตามปกติ 
6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช6เป;นเครื่องมือสนับสนุน 

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให6เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะกวดต8อผู6บริหารและ
ผู6ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก6ไขป7ญหาได6อย8างทันเหตุการณ! 

7. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได6อย8างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ประจําป*งบประมาณ 2558 

  ดังน้ี 

1. ระบุความเส่ียง 
2. การประเมินและวิเคราะห ความเส่ียง 
3. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 
4. แผนการดําเนนิงานการจัดการความเส่ียง 
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ระบุความเสี่ยง ประจําป*งบประมาณ 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทมุธานี  

 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปKจจัยเสี่ยง 

เปLาประสงค ที่ 1 สร5างบัณฑิตที่มีคุณภาพให5ได5มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ  
                    เปOนที่ต5องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 

1.บัณฑิตขาดความพร5อมในการเรียนรู5และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู5 
• บัณฑิตใหม8มีความรู6ด6านภาษาต่ํากว8าเกณฑ!ค8าเฉลี่ยของนักศึกษา 
• บัณฑิตขาดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข6อง 
• การพัฒนาหลักสูตรล8าช6า 
• คุณภาพห6องเรียน/อุปกรณ!โสตฯไม8เหมาะกับการเรียนรู6 
 

เปLาประสงค ที่ 2.การให5บริการวิชาการได5ตามความต5องการของชุมชน ท5องถิ่น และ 
                    การแสดงผลงานด5านศิลปวัฒนธรรมในระดบัชาติและนานาชาต ิ

1. ความไมRพร5อมด5านนโยบาย งบประมาณและทรัพยากรที่สRงเสริมด5านบริการวิชาการและ 
   การสร5างผลงานศิลปวัฒนธรรม 
• บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด6านศิลปวัฒนธรรมมีน6อย 
• ได6รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อย8างจํากัดมาตรฐานด6านการสร6าง

ผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไม8ได6ถูกกําหนด 
 

เปLาประสงค ที่ 3 การสร5างสรรค ผลงานวิจัยให5เปOนที่ยอมรับในระดับชาติและระดบั 
                    นานาชาติ 

1. ความไมRคลRองตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบทีจ่ะสRงเสริม  
    สนับสนุนการสร5างงานวิจัยและงานสร5างสรรค  
• ทักษะในการเขียนโครงการมีน6อยไม8เพียงพอต8อการนําเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน 
• การจัดสรรงบประมาณเพื่อทําการวิจัยและงานสร6างสรรค!ไม8จูงใจ 
อาจารย!มีทักษะในการทําวิจยัไม8เพียงพอ 
 

  
  

 



5 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปKจจัยเสี่ยง 
เปLาประสงค ที่ 4 เปOนองค กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง และเปOนองค การแหRงการเรียนรู5 

1. ความไมRรู5 ไมRเข5าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข5อบังคับ เกณฑ ประกันคุณภาพ  
    รวมถึงการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหนRวยงานภายนอก 
• อาจารย!และเจ6าหน6าที่ขาดการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

 การประเมินและวิเคราะห ความเสี่ยง ประจําป*งบประมาณ 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทมุธานี  

 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปKจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ลําดับความเสี่ยง 

เปLาประสงค ที่ 1 สร5างบัณฑิตที่มีคุณภาพให5ได5มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ เปOนที่ต5องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 
1.บัณฑิตขาดความพร6อมในการเรียนรู6 และ

ขาดวินัยในการศึกษาหาความรู6 
 

 • บัณฑิตใหม8มีความรู6ด6านภาษาต่ํากว8าเกณฑ!ค8าเฉลี่ยของ
นักศึกษา 
• บัณฑิตขาดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข6อง 
• การพัฒนาหลักสูตรล8าช6า 
• คุณภาพห6องเรียน/อุปกรณ!โสตฯไม8เหมาะกับการเรียนรู6 

5 2 10 
(สูง) 

2 
(ความเสี่ยงสงู) 

เปLาประสงค ที่ 2.การให5บริการวิชาการได5ตามความต5องการของชุมชน ท5องถิ่น และการแสดงผลงานด5านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาต ิ
1. การกําหนดกลยุทธ! ค8านยิมร8วมเพื่อ 
   สนองตอบความต6องการของชุมชน และ 
   เพื่อการแข8งขันที่ไม8เหมาะสม 
 

• การกําหนดกลยุทธ!การให6บริการวิชาการที่มีความเหมาะสม 
และสอดคล6องกับท6องถิ่นน6อยไป 
• ค8านิยมร8วมและวัฒนธรรมขององค!กรตอบสนองความ
ต6องการที่แท6จริงของชมุชนไม8มากพอ 
 

5 5 25 
(สูงมาก) 

 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2. ความไม8พร6อมด6านนโยบาย งบประมาณ
และทรัพยากรที่ส8งเสริมด6านบริการ วิชาการ
และการสร6างผลงานศิลปวัฒนธรรม 

• บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด6านศิลปวัฒนธรรมมีน6อย 
• ได6รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อย8าง

จํากัดมาตรฐานด6านการสร6างผลงานศิลปวัฒนธรรมยัง
ไม8ได6ถูกกําหนด 
 

5 2 10 
(สูง) 

 

2 
(ความเสี่ยงสงู) 

 



7 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปKจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ลําดับความเสี่ยง 

เปLาประสงค ที่ 3 การสร5างสรรค ผลงานวิจัยให5เปOนที่ยอมรับในระดับชาติและระดบันานาชาติ 
1. ความไม8คล8องตัวในระบบการบริหาร 
   งานวิจยั งบประมาณและระเบียบที่จะ 
   ส8งเสริม สนบัสนุนการสร6างงานวิจัย 
   และงานสร6างสรรค! 

 

• อาจารย!มีทักษะในการทําวิจยัไม8เพียงพอ 
• การจัดสรรงบประมาณเพื่อทําการวิจัยและงาน

สร6างสรรค!ไม8จูงใจ 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

เปLาประสงค ที่ 4 เปOนองค กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปOนองค การแหRงการเรียนรู5 
1. ขาดความร8วมมือในองค!กร 
 

• ผู6บริหารและบุคลากรขาดความเข6าใจในบทบาทและหน6าที่
ของตนเอง 

• อาจารย! และเจ6าหน6าที่ขาดการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 
และจรรยาบรรณ 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

หมายเหตุ 
 คะแนน 1  เท8ากับ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได6 (มีค8าระหว8าง 1 - 9 คะแนน)     คะแนน 3  เท8ากับ  ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค8าระหว8าง 20 - 25 คะแนน)      
          คะแนน 2  เท8ากับ  ความเสี่ยงที่สูง  (มีค8าระหว8าง 10 - 19 คะแนน)          เลอืกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู8ในระดับ 2 หรือ 3) ต6องนํามาจัดการความเสี่ยงต8อไป 

 
 
 

 
 



8 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจําป*งบประมาณ 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทมุธานี  

 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
ได5ผลหรือไมR 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เปLาประสงค ที่ 1 สร5างบัณฑิตที่มีคุณภาพให5ได5มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ เปOนที่ต5องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 
1. บัณฑิตขาดความพร6อมในการเรียนรู6 

และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู6 
• ปรับปรุงกระบวนการและแนว

ทางการกํากับ ติดตามบัณฑิต
แบบครบวงจรทุกมิต ิ

• จัดกิจกรรมให6ความรู6พื้นฐาน
ด6านภาษาความรู6ทางวิชาการ
และทักษะทางวิชาชีพ 
แก8นักศึกษาที่เข6าใหม8 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ8ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

เปLาประสงค ที่ 2.การให5บริการวิชาการได5ตามความต5องการของชุมชน ท5องถิ่น และการแสดงผลงานด5านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาต ิ
1. การกําหนดกลยุทธ! ค8านิยมร8วมเพื่อ

สนองตอบความต6องการของชุมชน 
และเพื่อการแข8งขันที่ไม8เหมาะสม 
 

• การกําหนดหรือสร6างมาตรฐาน
ด6านการบริการวิชาการรวมถึง
ด6านการสร6างผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเป;นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

• การสนับสนุนให6มีชุมชนเชิง
ปฏิบัติการภายใต6การบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย    
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ8ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



9 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
ได5ผลหรือไมR 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. ความไม8พร6อมด6านนโยบาย 
งบประมาณและทรัพยากรที่ส8งเสริม
ด6านบริการวิชาการและการสร6าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรม 

• พัฒนาความรู6ความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรที่จะสร6าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับคณะ สาํนัก มหาวิทยาลัย 
โดย เน6นให6สอดคล6องกับความ
ต6องการท6องถิ่น 

• การกําหนดหรือสร6างมาตรฐาน
ด6านการสร6างผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป;นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

• จัดหาที่ปรึกษาหรือหน8วยงาน
สนับสนนุการดําเนนิงานด6าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ8ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



10 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
ได5ผลหรือไมR 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เปLาประสงค ที่ 3 การสร5างสรรค ผลงานวิจัยให5เปOนที่ยอมรับในระดับชาติและระดบันานาชาติ 
1. ความไม8คล8องตัวในระบบการบริหาร 

งานวิจยั งบประมาณและระเบยีบที่จะ 
ส8งเสริม สนบัสนุนการสร6างงานวิจัย
และงานสร6างสรรค! 

 

• พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
งานวิจยั,งบประมาณ และระเบยีบ
ที่เกี่ยวข6องของมหาวิทยาลัยให6มี
ความพร6อม 
ที่จะก6าวไปสู8การเป;นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาํโดยใช6ข6อเสนอระหว8างทุก
หน8วยงานร8วมกับสถาบันวิจัยเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา 

• จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่หน8วยงาน 
สามารถนาํมาใช6ประโยชน!ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองาน 
สร6างสรรค!ได6อย8างคล8องตัวมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 

 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ8ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



11 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยูRแล5ว 
ได5ผลหรือไมR 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เปLาประสงค ที่ 4 เปOนองค กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปOนองค การแหRงการเรียนรู5 
1. ผู6บริหารและบุคลากรขาดความเข6าใจ

ในบทบาทและหน6าที่ของตนเอง 
 

• ส8งเสริมให6บุคลากรสายสนบัสนนุ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเข6ารับ 
การอบรมพัฒนาให6เหมาะสม 
กับงานที่ต6องรับผิดชอบ 

• ดําเนินการพัฒนา ฝSกอบรม
บุคลากรอย8างเป;นระบบ  
มีหลักสูตรที่ตอบสนองต8อการ
พัฒนาศักยภาพที่แท6จริง 

• เร8ง ปรับปรุง แก6ไข ระเบียบ 
ข6อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  
ให6สอดคล6องกับสถานการณ!
ภายนอก 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ8ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

หมายเหตุ 
ชRอง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต8ไม8สมบูรณ! , X หมายถึง ไม8มี 
ชRอง 4      √  หมายถึง ได6ผลตามที่คาดหมาย  , O หมายถึง ได6ผลบ6างแต8ไม8สมบูรณ! , X หมายถึง ไม8ได6ผลตามที่คาดหมาย 

 
 
 
 

 



12 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจําป*งบประมาณ 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทมุธานี  

 
 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค  
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูR 
(2) 

 ปKจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู5รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ 
(7) 

เปLาประสงค ที่ 1  
สร6างบัณฑิตที่มีคุณภาพให6ได6
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เป;นที่ต6องการของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติ 

1.นักศึกษาขาดความพร6อมในการ 
  เรียนรู6และขาดวินัยในการศึกษา 
  หาความรู6 
 

• นักศึกษาใหม8มีความรู6ด6าน
ภาษาต่ํากว8าเกณฑ!ค8าเฉลี่ย
ของนักศึกษา 

• นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่
เกี่ยวข6อง 

 

• จัดกิจกรรมให6ความรู6พื้นฐานด6าน
ภาษาความรู6ทางวิชาการและทกัษะ
ทางวิชาชีพ    แก8นักศึกษาที่เข6าใหม8 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักส8งเสริมการเรียนรู6และ
บริการวิชาการ/ วิทยาลัย 

30 ก.ย. 58 
 

เปLาประสงค ที่ 2. 
การให6บริการวิชาการได6ตามความ
ต6องการของชุมชน ท6องถิ่น และ
การแสดงผลงานด6าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. การกําหนดกลยุทธ! ค8านยิมร8วม 
    เพื่อสนองตอบความต6องการ 
    ของชุมชน และเพื่อการแข8งขัน 
    ที่ไม8เหมาะสม 

• การกําหนดกลยุทธ!การ
ให6บริการวิชาการที่มีความ
เหมาะสม และสอดคล6องกับ
ท6องถิ่นน6อยไป 

• ค8านิยมร8วมและวัฒนธรรม
ขององค!กรตอบสนองความ
ต6องการที่แท6จริงของชุมชน 
ไม8มากพอ 

• จัดทําการวิเคราะห!สภาพแวดล6อม 
     และจัดสร6างกลยุทธ!ด6านการบริการ

วิชาการที่เหมาะสมและสอดคล6องกับท6องถิ่น
• การกําหนดหรือสร6างมาตรฐานด6าน

การบริการวิชาการรวมถึงด6านการ
สร6างผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป;นที่ยอมรับในระดับชาติ 

• การสนับสนนุให6มีชุมชนเชิง
ปฏิบัติการภายใต6การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย   

 
 
 
 

  

สํานักส8งเสริมการเรียนรู6และ
บริการวิชาการ/คณะ/

วิทยาลัย 
30 ก.ย. 58 

 



13 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค  
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูR 
(2) 

 ปKจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู5รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ 
(7) 

 2. ความไม8พร6อมด6านนโยบาย  
    งบประมาณและทรัพยากรที ่
    ส8งเสริมด6านบริการวิชาการและ 
    การสร6างผลงานศิลปวัฒนธรรม 

• บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด6านศิลปวัฒนธรรมมีน6อย 

• ได6รับจัดสรรทรัพยากร อาทิ
บุคลากร งบประมาณ อย8าง
จํากัดมาตรฐานด6านการสร6าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไม8ได6
ถูกกําหนด 

• พัฒนาความรู6ความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรที่จะสร6าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย โดยเน6นให6
สอดคล6องกับความต6องการท6องถิ่น 
 

สํานักศิลปวัฒนธรรม/ 
คณะ/วิทยาลัย 
30 ก.ย. 58 

 

เปLาประสงค ที่ 3  
การสร6างสรรค!ผลงานวิจัยให6เป;นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. ความไม8คล8องตัวในระบบการ 
   บริหารงานวิจัย งบประมาณและ   
   ระเบียบที่จะส8งเสริม สนับสนนุการ 
   สร6างงานวิจัยและงานสร6างสรรค! 

• กระบวนการบริหารจัดการ
ยุ8งยากและซับซ6อน 

• การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ทําการวิจัยและงาน
สร6างสรรค!ไม8จูงใจ 

• ระเบียบทีไ่ม8เอื้อต8อการสร6าง
งานวิจยัและงานสร6างสรรค! 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยไม8ครอบคลุม 

• พัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย
,งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข6อง
ของมหาวิทยาลัยให6มีความพร6อมที่จะ
ก6าวไปสู8การเป;นมหาวิทยาลัยชัน้นํา 
โดยใช6ข6อเสนอระหว8างทุกหน8วยงาน
ร8วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

• จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่หน8วยงานสามารถ
นํามาใช6ประโยชน!ในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสร6างสรรค!ได6อย8าง
คล8องตัวมากขึ้น 

 
 
 
 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย/สาํนักส8งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
30 ก.ย. 58 

 



14 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค  
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูR 
(2) 

 ปKจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู5รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ 
(7) 

 3. จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากการ 
    บูรณาการ  จากการบริการ 
    วิชาการ การจัดการเรียน 
    การสอนมีจํานวนน6อย 

• การนําผลการวิจัยไปใช6กับ
การบริการวิชาการที่ยั่งยืน
น6อยมาก 

 

• ตั้งเป:าหมายการสร6างประโยชน!จาก
งานวิจยัที่ชัดเจนและเป;นรูปธรรม 

• สนับสนนุให6มีการนํางานวิจัยที่เกิด
จากการบูรณาการจากการบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน
ที่ยั่งยืนไปพัฒนาต8อยอด 

• จัดทําโครงการทีไ่ด6นําองค!ความรู6และ
มวลประสบการณ!จากการให6บริการ
วิชาการแก8สังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติมาใช6ประโยชน!ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย/สาํนักส8งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
30 ก.ย. 58 

 

เปLาประสงค ที่ 4  
เป;นองค!กรที่มีธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป;นองค!การ
แห8งการเรียนรู6 

1. ผู6บริหารและบุคลากรขาดความ
เข6าใจในบทบาทและหน6าที่ของตนเอง 

• ขาดความร8วมมือในองค!กร สร6างความตระหนักในหน6าที่ของ
บุคลากรและผู6บริหาร 

สํานักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

30 ก.ย. 58 
 

 

 

 

 


