
 



ค ำน ำ 

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความตระหนักและ
มองเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน และมีการพัฒนามาโดยล าดับจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ เพ่ือให้ความเสี่ยง
ต่าง ๆ ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 

 
                                                                                  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
                                                                                         ตุลาคม  2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

*************************** 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานเพื่อช่วยระบุ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อสถาบัน และช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ใน
ระดับที่สถาบันสามารถยอมรับได้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าสถาบันสามารถด าเนินต่อไปและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ โดยบุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และควรเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มองเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและต้องการใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ผลักดันให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร จนเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการควบคุม ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ อีกท้ังได้น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า
การบริหารงานของคณะฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   กลยุทธ์ และ
ภารกิจหลัก  ของคณะฯ ที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้คณะฯ 
สามารถก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้    

  การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ประกอบด้วย  4 ด้าน  ดังนี้   

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริการวิชาการ  
4. ด้านการบริหารจัดการ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็น หลักประกัน 

ว่าคณะฯ จะสามารถลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสส าเร็จตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

1.  ให้มีการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

          สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
3.  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
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4.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 

วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด 

ความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ควบคมุได้  และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
                  3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

เป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
       2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                3. แผนบริหารความเสี่ยง สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
                4. บุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เสี่ยง 
                5. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝัง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  การด าเนินการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 
และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ส าหรับประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
       1.  เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
                 2.  สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง  
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                 3.  ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กร มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  
       4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การบริหารและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
ประกอบด้วย 7  ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรทบทวนควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือหากความเสี่ยงใดที่ยังคงเหลือยู่ในระดับที่สูง หรือองค์กรยังไม่สามารถยอมรับได้ ก็ให้
น ามาบริหารความเสี่ยงต่อไป  
         2. กำรส ำรวจควำมเสี่ยงและผลกระทบ เป็นการค้นหาเพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะฯ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ 
และผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งต้องพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงทั้งท่ีมาจากปัจจัย
ภายในและภายนอก การส ารวจความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม เป็นต้น 
                   3.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลเสีย โดยต้อง
ระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และประเภท/ด้านของความเสี่ยง 
                 4. กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม     
                  5.  กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในคณะ
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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  6. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการติดตามผลของการด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

7.  กำรรำยงำน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 
ตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
 

แผนผังแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง 

 

2. ส ารวจความเสี่ยงและผลกระทบ 

 

 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

 

4. ประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ Risk Map 

ความส าคัญความเสี่ยง 

 
5. จัดท าแผนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

 

6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
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จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นการ 
ติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว 
ทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ปรากฏว่ายังมีความเสี่ยงด้านจ านวนนิสิตใหม ่
ที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564 จ านวน 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.66  ไม่เป็นไปตามแผนการ 
รับนิสิตของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  โดยมีข้อมูลดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์สามารถรับนิสิตใหม่ได้ร้อยละ 112.50  (จ านวน 45  
คน จากจ านวนรับตามแผน 40 คน)    

2. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สามารถรับนิสิตใหม่ 
ได้ร้อยละ 87.50  (จ านวน 35 คน จากจ านวนรับตามแผน 40 คน)   
                    3. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สามารถรับนิสิตใหม่ได้ร้อยละ 60.00 (จ านวน 24 
คน จากจ านวนรับตามแผน 40 คน)        

ซึ่งจากการไม่สามารถรับนิสิตใหม่ ได้จ านวนตามแผน ส่งผลให้งบประมาณที่คณะฯ ได้รับจัดสรรอาจมีไม่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ   

จากที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีความเห็นควรให้คณะฯ  
มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเรื่อง “จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต” อีกครั้ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดและ 
ผลกระทบสูง  
 

 

ขัน้ตอนที่ 1 
กำรทบทวนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ท าการส ารวจปัจจัย 
เสี่ยงและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

1. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ประจ าปีไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 คะแนนประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ

คณะ 
 ชื่อเสียงของคณะ 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(Action Plan) ไม่เป็นไปตามแผน 
 ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 

3. ระบบการควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ  การด าเนินงานด้านการเงินและวัสดุผิดระเบียบ 

4. งบประมาณส าหรับจัดโครงการบริการวิชาการมีน้อย   การพัฒนาด้านบริการวิชาการค่อนข้างล่าช้า  
 

5. ปัญหาราคาผลผลิตของโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
 ส่งผลต่อรายได้ 
 ส่งผลต่อผลประกอบการ 

6. อัตราการลาออกของนิสิตมีจ านวนสูง  ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของคณะ 

7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ

ท างานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของคณะ 

8. ปัญหาอุทกภัย วาทภัยและสภาพอากาศ  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลากร 
 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อ 
 หากเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินจะเกิดผลกระทบ

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
9. งบประมาณที่คณะฯ ได้รับจัดสรรอาจ ไม่เพียงพอ

ส าหรับการบริหารจัดการ 
 ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและ

คุณภาพของนิสิต ด้านการวิจัย  ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านบริหารจัดการ 

 

ขัน้ตอนที่ 2 
กำรส ำรวจควำมเสี่ยงและผลกระทบ 
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ขั้นตอนที่ 3 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

และปัจจัยเสี่ยง 

 



 
 

RM 1/1 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงเบื้องต้น 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

 

ควำมเสี่ยง วัตถุประสงค ์ ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง 

(โอกำส X ผลกระทบ) 
ระดับควำมเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ 
ข้อมูลเชิงวิเครำะห ์

ที่มำและข้อมูลเชิงประจักษ ์
จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี 
ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อเพ่ิมจ านวนนิสติใหม่ให้มี
จ านวนตามแผนการรับนิสติ 

 

1. การประชาสมัพันธ์อาจจะยังไมท่ั่วถึง
หรือไม่ครอบคลุมกลุม่เป้าหมาย 
2. การแข่งขันระหว่างสถาบันศึกษามีสูง 
3. จ านวนประชากรที่จะเข้าสู่วัยเรียนมี
จ านวนลดลง 
4. ค่านิยมในการเลือกเรียนสาขาวิชาการ
เรียนเกษตรของผู้เรียนมีน้อย 
5. หลักสูตรอาจยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

5 X 4 = 20 สูงมำก 4 X 3 = 12 สูง จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี
ในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมา คณะฯ ไม่สามารถ
รับนิสิตไดม้ากกว่าร้อยละ 90 ตามแผนรับ 
ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่คณะฯ ไดร้ับ
จัดสรร เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณตามจ านวนนิสติ 
จ านวนนิสิตที่รับไดต้ามแผน ปีการศึกษา 
2562-2564 

ปีการศึกษา ร้อยละนสิิต 
2562 49.23 
2563 83.08 
2564 86.67 

 

              

  

      ลงช่ือ   

        ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

                     วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564 



 
 

RM 1/2 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงเบื้องต้น 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

ควำมเสี่ยง วัตถุประสงค ์ ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง 

(โอกำส X ผลกระทบ) 
ระดับควำมเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 
ข้อมูลเชิงวิเครำะห ์

ที่มำและข้อมูลเชิงประจักษ ์
ผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏบิัติงาน
ประจ าปไีม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 
 

 
 

 
 

เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปี
บรรลคุ่าเป้าหมายและมีแนวโน้ม
ดีขึ้น  

1. การรายงานผลการด าเนินงานไม่
ครบถ้วน 
2. ขาดการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
3. ไม่มีระบบรายงานผลการด าเนนิงาน
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปีที่บคุลากร
สามารถรายงานผลการด าเนินงานของ
ตนเองได้  
4. ระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายขององค์กรไปยังบุคลากรยังไม่
มีประสิทธิภาพ 
5. ฐานข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่
เป็นปัจจุบัน 

4 X 3 = 12 สูง 3 X 3 = 9 ปำนกลำง 1. การบรรลุค่าเป้าหมายของตามค า
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 
2563 คิดเป็น ร้อยละ 55.44 
2. แนวโน้มผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 
25661-2563 คิดเป็นร้อยละ 67.46 
 

 
 
 
 
 
 

 
              

 

   ลงช่ือ    

         ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

                   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564 



 
 

RM 1/3 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงเบื้องต้น 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

ควำมเสี่ยง วัตถุประสงค ์ ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง 

(โอกำส X ผลกระทบ) 
ระดับควำมเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 
ข้อมูลเชิงวิเครำะห ์

ที่มำและข้อมูลเชิงประจักษ ์
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(Action Plan) ไม่
เป็นไปตามแผน 

1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางใน
การสร้างความส าเร็จให้กับ
เป้าหมายที่ก าหนดไวไ้ด้  
2. เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างานไว้
ล่วงหน้า   
3. เพื่อจัดล าดับความส าคัญและ
เร่งด่วนของการท างานไว้
ล่วงหนา้   
4. เพื่อให้แผนท่ีวางไว้มีความ
เป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่
จะปฏิบัตจิริงให้มากท่ีสุด 

1. ขาดงบประมาณในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ 
2. ขาดการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
3. ไม่มีระบบรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. ขาดระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4 X 3 = 12 สูง 3 X 3 = 9 ปำนกลำง 1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี (Action Plan)  ปีงบประมาณที่
ผ่านมามผีลการด าเนินการ ดังนี้  

ปีงบประมาณ ร้อยละการบรรล ุ
2562 88.00 
2563 80.00 
2564 81.25 

2. ระบบการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏบติิการขาด
ประสิทธิภาพ 
3. ขาดระบบรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
4. งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรค่อนข้าง
จ ากัด 

               

 

 ลงช่ือ   

     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

            วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564 



 
 

RM 1/4 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงเบื้องต้น 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

ควำมเสี่ยง วัตถุประสงค ์ ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง 

(โอกำส X ผลกระทบ) 
ระดับควำมเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 
ข้อมูลเชิงวิเครำะห ์

ที่มำและข้อมูลเชิงประจักษ ์
ระบบการควบคุมภายใน
ยังขาดประสิทธิภาพ 

 
 
 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
2. สร้างความเชื่อถือทางงาน
การเงินและพสัดุ  
3. เพื่อให้มีการปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

1.จัดท าระบบควบคุมภายในโดยขาดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
2. ขาดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจจาก
ผู้บริหารไปยังบุคลากร 
3. น ามาตรการไปปฏิบัตไิม่ครบถว้น 
4. ขาดการก ากับ ติดตาม 
5. การประเมินผลการควบคุมภายในยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

4 X 3 = 12 สูง 3 X 3 = 9 ปำนกลำง - การด าเนินงานด้านการเงิน
และพัสดุของโครงการเงินทุน
หมุนหมุนเวยีนฟาร์ม
มหาวิทยาลยัทักษิณ ยังมีการ
ทักท้วงและเสนอแนะจากฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และ สตง. 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
ระบบการควบคุมภายในยังมี
ข้อเสนอแนะจากฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 

 

               

 

ลงช่ือ    
     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
            วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564 
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ขั้นตอนที่ 4 
กำรประเมินควำมเสี่ยงและ
กำรวิเครำะห์ Risk Map 

 



 
 

                                                                                                                             RM 2/1 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ Risk Map  

                                หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีละกำรพัฒนำชุมชน 
กำรประเมินควำมเสี่ยง และ กำรวิเครำะห์ Risk Map 

ประเด็นควำมเสี่ยงท่ี 1  : จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 

 

 
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่   = 20  (สูงมาก) 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ = 12 (สูง) 

1. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้บริหาร) 

2. ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน (หน่วยงาน) 

 

โอกำส จ ำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตำมแผน ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกปีการศึกษา 5 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกปีการศึกษา 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางปีการศึกษา 3 
ต่ า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 2 

ต่ ามาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 1 

ผลกระทบ จ ำนวนนิสิตและร้อยละกำรรับได้ตำมแผน ระดับคะแนน 
สูงมาก จ านวนนสิิตต่ ากวา่แผนรบั เกินร้อยละ 20 (ส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับ) 5 

สูง จ านวนนสิิตต่ ากวา่แผนรบั ร้อยละ 15-20 (ส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับ) 4 
ปานกลาง จ านวนนสิิตต่ ากวา่แผนรบั ร้อยละ 11-15 (ส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับ) 3 

ต่ า จ านวนนสิิตต่ ากวา่แผนรบั ร้อยละ 5-10  (ส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับ) 2 
ต่ ามาก จ านวนนสิิตต่ ากวา่แผนรบั น้อยกว่าร้อยละ 5 (ส่งผลต่องบประมาณที่ได้รบั) 1 

ค ำอธิบำยประเด็นควำมเสี่ยง 
     จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในทุกปีการศึกษาที่
ผ่านมา คณะฯ ไม่สามารถรับนิสิตได้มากกว่าร้อยละ 90 ตามแผนรับ 
ส่ งผลกระทบต่องบประมาณที่ คณะฯ ได้รับจัดสรร เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามจ านวนนิสิต 
ข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง 
จ านวนนิสิตที่รับได้ตามแผน ปีการศึกษา 2562-2564 

ปีกำรศึกษำ 2562 2563 2564 
ร้อยละนิสิต 49.23 83.08 86.67 

 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง คือ  โอกำส X ผลกระทบ  
โอกาส  5 X ผลกระทบ 4 = 20 สูงมาก 
 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 



 
 

  RM 2/2 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ Risk Map  

                                หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีละกำรพัฒนำชุมชน 
กำรประเมินควำมเสี่ยง และ กำรวิเครำะห์ Risk Map 

ประเด็นควำมเสี่ยงท่ี 2  : ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ = 15  (สูงมาก)  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ =  8 (สูง) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร) 
ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน (หน่วยงาน)   

 
 

โอกำส ผลกำรด ำเนินงำน ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกปีการศึกษา 5 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกปีการศึกษา 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางปีการศึกษา 3 

ต่ า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 2 
ต่ ามาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 1 

ผลกระทบ คะแนนกำรประเมินคณะ (พิจำรณำจำกแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำน) ระดับคะแนน 
สูงมาก ต่ ากว่าผลการด าเนนิงานปีที่ผา่นมาร้อยละ 10 ขึ้นไป 5 

สูง ต่ ากว่าผลการด าเนนิงานปีที่ผา่นมา น้อยกวา่ ร้อยละ 10 4 
ปานกลาง เท่ากับผลการด าเนนิงานปทีี่ผ่านมา  3 

ต่ า สูงกว่าผลการด าเนนิงานปีที่ผา่นมา น้อยกวา่ ร้อยละ 10 2 
ต่ ามาก สูงกว่าผลการด าเนนิงานปีที่ผา่นมา ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 

ค ำอธิบำยประเด็นควำมเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายมีคะแนนค่อนข้างน้อย มีแนวโน้มไม่
ชัดเจน (ขึ้น ๆ ลง ๆ) 
ข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานปี
การศึกษา 2563  บรรลุค่าเป้าหมาย 55.44 = 2.77 คะแนน และ
แนวโน้มผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 -2563 คิดเป็นร้อยละ 
67.46 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง คือ  โอกำส X ผลกระทบ  
โอกาส  5 X ผลกระทบ 3 = 15 สูงมาก 
 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 



 
 

RM 2/3 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ Risk Map  

                                หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
กำรประเมินควำมเสี่ยง และ กำรวิเครำะห์ Risk Map 

ประเด็นควำมเสี่ยงท่ี 4 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ไม่เป็นไปตามแผน 

 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 12  (สูง)  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 9 (ปานกลาง) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน (ผู้บริหาร) 
ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน  (หน่วยงาน) 
 
 
 
 

โอกำส ผลกำรด ำเนินงำน ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกปีงบประมาณ 5 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกปีงบประมาณ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางปีงบประมาณ 3 

ต่ า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 2 

ต่ ามาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 1 

ผลกระทบ  ระดับคะแนน 
สูงมาก ผลการจัด โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 61 ตามแผนปฏบิัติการ 5 

สูง ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 61-70  ตามแผนปฏิบัติการ 4 

ปานกลาง ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 71-80  ตามแผนปฏิบัติการ 3 

ต่ า ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 81-90  ตามแผนปฏิบัติการ 2 

ต่ ามาก ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 91 ขึ้นไป ตามแผนปฏิบตัิการ 1 

ค ำอธิบำยประเด็นควำมเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) งบประมาณที่
ผ่านมาในทุกปีจะบรรลุค่าเป้าหมายน้อยทั้งค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดรวมทั้ง
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งมาจากสาเหตุหลายปัจจัย  
ข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564 

ปีงบประมาณ ร้อยละการบรรล ุ
2564 81.25 
2563 80.00 
2562 88.00 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง คือ  โอกำส X ผลกระทบ  
โอกาส  3 X ผลกระทบ 3 = 12 สูง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 



 
 

  RM 2/4 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ Risk Map  

                                หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีละกำรพัฒนำชุมชน 
กำรประเมินควำมเสี่ยง และ กำรวิเครำะห์ Risk Map 

ประเด็นควำมเสี่ยงท่ี 5  : ระบบการควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ 

 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 12 (ระดับสูง)  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 9 (ระดับปานกลาง) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้บริหาร) 
ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน (หน่วยงาน) 

โอกำส การออกแบบและจดัวางระบบการควบคุม ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกปีงบประมาณ 5 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกปีงบประมาณ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางปีงบประมาณ 3 

ต่ า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 2 

ต่ ามาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 1 

ผลกระทบ การด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน ระดับคะแนน 
สูงมาก ไม่จัดวางระบบควบคมุภายใน 5 

สูง มีการจัดวางระบบควบคมุภายในไม่ครบทุกภารกิจ 4 
ปานกลาง มีการจัดวางระบบควบคมุภายในครบทุกภารกจิ โดยขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องและน าไปปฏิบัตติามมาตรการควบคุมที่ก าหนด 
3 

ต่ า มีการจัดวางระบบควบคมุภายในครบทุกภารกจิ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและน าไปปฏิบัตติามมาตรการควบคมุที่ก าหนด 

2 

ต่ ามาก มีการจัดวางระบบควบคมุภายในครบทุกภารกจิ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและน าไปปฏิบัตติามมาตรการควบคมุที่ก าหนด 

1 

ค ำอธิบำยประเด็นควำมเสี่ยง 
การออกแบบควบคุมภายในยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขาดการ
สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจไปยังบุคลากร ขาดการติดตาม น ามาตรการไป
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน การประเมินผลการควบคุมภายในยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง 
- การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนหมนุเวียน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ ยังด าเนินการไดไ้มม่ีประสิทธิภาพ มีการทักท้วง
และเสนอแนะจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และ สตง. 
- การด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในยังมีข้อเสนอแนะจากฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง คือ  โอกำส X ผลกระทบ  
โอกาส  4 X ผลกระทบ 3 = 12 สูง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 

กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงและ

วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 



 
 

 
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
วิธีบริหารความเสี่ยง 

ยอมรับ หลีกเลี่ย
ง 

ถ่าย
โอน 

ควบคุม 

๑.  จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ๒๐ (สูง/บ่อย)    / 
๒.  นิสิตส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมล่าช้า ๘ (ต่ า/น้อย)    / 
๓.  งบประมาณส าหรับจัดโครงการบริการวิชาการมีน้อย  ๑๒ (ปานกลาง)    / 
๔.  ปัญหายาเสพติด ๑๒ (ปานกลาง)   /  

๕.  ปัญหาอุทกภัย วาทภัยและสภาพอากาศ ๘ (ต่ า/น้อย) / จัดท าแผนภาวะฉุกเฉิน 

๖.  งบประมาณท่ีคณะฯ ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ ๑๒ (ปานกลาง)    / 
๗.  การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๑๖ (สูงบ่อย)    / 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนที่ 6 

จัดท ำแผนควำมเสี่ยงและ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 



 
 

RM 3/1 แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
(ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 จ านวนนสิิตที่รับเข้าศึกษาต่อ 
 ในระดับปริญญาตรี ป ี
 การศึกษา 2565 ไม่เป็นไป 
 ตามจ านวนแผนการรับนิสิต 

 1. การประชาสัมพันธ์อาจจะยงัไม่ทั่วถึง
หรือไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 2. การแข่งขันระหว่างสถาบนัศึกษามีสูง 
 3. จ านวนประชากรที่จะเข้าสู่วยัเรียนมี

จ านวนลดลง 
 4. ค่านิยมในการเลือกเรียนสาขาวิชาการ

เรียนเกษตรของผู้เรียนมีน้อย 
 5. หลักสูตรอาจยังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน 

1. การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ปรับปรุงกระบวนการรับสมคัรนิสิต 
3. สร้างความโดดเดน่ด้านหลักสูตรและการ 
ประชาสัมพนัธ ์
4. การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
5. การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565  

 

 

ลงชื่อ    

     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 

            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 
 
 
 



 
 

RM 3/2 แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
(ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
ด้านการปฏิบัติงาน  
 

ผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานประจ าปไีม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

1. การรายงานผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน 
2. ขาดการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. ไม่มีระบบรายงานผลการด าเนนิงานรับรอง
การปฏิบัติงานประจ าปีที่บุคลากรสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานของตนเองได้ 
4. ระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
องค์กรไปยังบุคลากรยังไม่มีประสทิธิภาพ 
5. ฐานข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

1. สื่อสารสร้างความเข้าใจนิยามตวัช้ีวัดค ารับรองการ 
ปฏิบัติงานประจ าปีไปยังบุคลากร 
2. มอบหมายตัวช้ีวัดลงสู่สาขาวิชาและบุคลากรผ่าน 
ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานประจ าป ี
3. จูงใจบุคลากรให้ด าเนินงานตอบสนองตัวช้ีวัดค า 
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปีด้วยผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานประจ าป ี
4. ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงาน
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปีที่บคุลากรสามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานของตนเองได ้
5. การจัดท าฐานข้อมูล การวางระบบ/กลไกการติดตาม
และประเมินผลตัวช้ีวัด 
6. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิงานทุกเดือน โดย
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค  

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565  

 
 

ลงชื่อ   
     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 
            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 



 
 

RM 3/3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
(ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
ด้านการปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(Action Plan) ไม่เป็นไป
ตามแผน 

1. ขาดงบประมาณในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ 
2. ขาดการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
3. ไม่มีระบบรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
4. ขาดระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. แปลงแผนงาน/โครงการไปสู่กจิกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติและช่วยใน
การควบคุมใหผู้้ปฏิบตัิงานด าเนินงานปฏิบัติงานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
โดยแผนปฏิบัติทีด่ีควรจะประกอบด้วยส่วนตา่งๆดังนี ้
-  ชื่อแผนปฏิบัต ิ เนื่องจากแต่ละปีมีแผนงาน/โครงการเยอะมาก 
ดังนั้น เราควรจะตั้งช่ือแผนปฏิบตัใิห้ชัดเจนและทีส่ าคัญควรจะตั้งช่ือ
โดยอาศัยแนวคดิทางการตลาดเขา้มาด้วย เพราะจะช่วยให้ทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องสามารถจดจ าแผนปฏิบตันิั้นได้ดยีิ่งข้ึน เป็นการสร้างแบรนด์
เนมของแผนปฏิบตัินั้นๆ  
- ขั้นตอนหลัก ในแผนปฏิบัติควรจะก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
หลักๆไว้ให้ชัดเจนโดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการ
สุดท้ายก่อน เช่น ขั้นตอนแรกจดัฝกึอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนที่สอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้ันตอนท่ีสามให้เก็บรวบรวมข้อมูล ข้ันตอนท่ีสี่...
ห้า....ฯลฯ  
- กิจกรรม เมื่อเราได้ขั้นตอนหรือกระบวนการหลักแล้วให้ก าหนด
กิจกรรมย่อยๆของแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ข้ันตอนการ
ฝึกอบรม จะมีกิจกรรมย่อยๆต่างๆ อาจจะเป็น การก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรม การติดต่อวิทยากร แจ้งก าหนดการฝึกอบรมให้หน่วยงาน
ต่างๆรับทราบ ฯลฯ  
- วิธีกำรหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาในการน า
กิจกรรมไปปฏิบตัิควรจะระบุแนวทางในการปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆ 
ด้วย เช่น ประชาสมัพันธ์โดยใช้การติดประกาศ การใช้อีเมล  ไลน์กลุ่ม  

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565  



 
 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
และมีการตดิตามผลทุกสัปดาห์ ฯลฯ  
– ก ำหนดวันเวลำสถำนที่ ให้ระบวุ่ากิจกรรมแต่ละข้อนั้นจะท าเมื่อไหร่ 
ถ้าระบุวันเวลาและสถานท่ีได้จะดมีาก ท้ังนี้เพื่อจะสามารถดภูาพรวม
ของแผนปฏิบัติได้ว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่สามารถท าไปพร้อมกันได้ 
กิจกรรมไหนบ้างที่ต้องรอให้กิจกรรมอื่นเสร็จก่อนจึงจะด าเนินการได้  
- ควำมเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรม เพื่อให้แผนปฏิบัตเิป็นแผนที่
ค านึงถึงการปฏิบัติจริงๆจึงควรมสีว่นท่ีเราเรยีกว่าการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงหรือปญัหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือกิจกรรมนั้นๆด้วยว่ามี
อะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดฝึกอบรมคือหน่วยงาน
ต่างๆงานเยอะไมส่ามารถส่งคนเขา้มารับการฝึกอบรมพร้อมกันได้ครั้ง
ละมากๆ  
- แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติส ำรอง ให้น าเอาความเสีย่งหรือ
ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาวิเคราะหห์าทางป้องกันแก้ไข ผ่อน
หนักให้เป็นเบา เพื่อป้องกันหรือลดผลที่จะเข้ามากระทบต่อแผนปฏบิัติ
โดยรวม เช่น อาจจะต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือ
อาจจะเริม่ก าหนดการฝึกอบรมใหเ้ร็วข้ึนและทยอยฝึกอบรมทั้งปี  
- งบประมำณ ควรจะมีการวิเคราะห์และก าหนดงบประมาณจากทุก
กิจกรรม ท้ังนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติมคีวามใกล้เคยีงกับความเป็นจริงมาก
ยิ่งข้ึน เพราะถ้าเราประมาณการงบประมาณย่อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่
งบประมาณโดยรวมจะผดิพลาดกย็่อมมีน้อยลง  
- ผู้รับผิดชอบ ควรจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือช่ือบุคคลผู้ที่
รับผิดชอบแผนปฏิบัตหิลัก (Action Plan Leader/Owner)ไว้หนึ่งคน 
และในแตล่ะกิจกรรมควรจะก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาดูว่าใครรับผิดชอบมากน้อยเกินไป น้อยเกินไป 
คนท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบักิจกรรมนั้น ๆหรือไม่  
2. วิเคราะห์โอกาสความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  



 
 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
3. จัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ 

4. จัดล าดับความเร่งด่วนของแผนปฏิบัติการ 

5. จัดโครงการ/กิจกรรม แบบบรูการตัวช้ีวัด 

6. มอบหมายลงสู่สาขาวิชา/รายบคุคล 

7. ติดตาม ก ากับอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

8. ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานผลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
9. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อ         

     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 

            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RM 3/4 แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

(ระยะเวลำ 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 
 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง         กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/ก ำหนดเสร็จ 
ด้านการปฏิบัติงาน 
และกฎระเบียบ
ข้อบังคับ 
 

ระบบการควบคุมภายใน

ยังขาดประสิทธิภาพ 

 

1.จัดท าระบบควบคุมภายในโดยขาด
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. ขาดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
จากผู้บริหารไปยังบุคลากร 
3. น ามาตรการไปปฏบิัติไม่ครบถ้วน 
4. ขาดการก ากับ ติดตาม 
5. การประเมินผลการควบคุมภายในยัง
ไม่มีประสทิธิภาพ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการควบคุมภายในและก าหนด 
มาตรการควบคุมองค์กร  
2. ออกแบบและก าหนดให้กระบวนการควบคุมภายในเปน็ส่วน 
หนึ่งของการปฏิบัติงาน 
3. ออกแบบระบบควบคุมภายในโดยการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ทุกคนภายในองค์กร 
4. ปรับปรุงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณท์ี่
เปลี่ยนแปลง 
5. ติดตามประเมินผลการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
6. การอบรม และปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บุคลากร  
7. การให้ความรู้ด้านการเงินและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
   

 

ลงชื่อ    

     ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 

            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 


