
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี 



ค ำน ำ  
 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 

จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ

ของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  หรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ การจัดท า 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน เพ่ือวางระบบการ 

บริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 3 ด าเนินงานตาม 

แผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจั ยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม 

พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
คณะวิทยาการจัดการ บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่ง 

ในการด าเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 นี้ คณะมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และคณะได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน และการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาส าหรับความเสี่ยงที่ยังคงมีปรากฎอยู่ และในปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

ของคณะวิทยาการจัดการ รวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
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กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในทุกระดับ และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัต ถุประสงค์ของ 

การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการโดยมีกระบวนการ ดังผังภาพนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

 
ประเด็น/องค์ประกอบ

ที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ (C) 
มูลค่าความเสียหาย C1 < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น - 2.5 แสนบาท 2.5 แสนบาท - 10 ล้าน > 10 ล้านบาท 
อันตรายต่อชีวิตหรือ
ระดับความปลอดภัย 

C2 เดือดร้อน ร าคาญ  
หรือระดับน้อยมาก 

บาดเจ็บเล็กน้อย 
หรือระดับน้อย 

บาดเจ็บต้องรักษาทางการ
แพทย์หรือระดับปานกลาง 

บาดเจ็บสาหสั 
หรือระดับสูง 

อันตรายถึงชีวิต 
หรือระดับสูงมาก 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

C3.1 น้อยมาก น้อย ปลานกลาง สูง สูงมาก 

หรือผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

C3.2 พึงพอใจ > 80% > 60 - 80% > 40 - 60% > 20 - 40% < 20% 

หรือข่าวสารจาก
สื่อมวลชนในเชิงลบ 

C3.3 1 ข่าว/เดือน 2 ข่าว/เดือน 3 ข่าว/เดือน 4 ข่าว/เดือน >ข่าว/เดือน 

จ านวนลูกค้าท่ีได้รับ
ความเสยีหายหรอืผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

C4 กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็น

ส่วนใหญ ่

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด 

กระทบผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน

และผู้อื่นบางส่วน 

กระทบผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งหมดและผู้อื่นมากราย 

จ านวนผู้ร้องเรยีน  
(ต่อเดือน) 

C5 น้อยกว่า 1 ราย  
(ต่อเดือน) 

1 - 2 ราย 
(ต่อเดือน) 

3 - 5 ราย 
(ต่อเดือน) 

5 - 6 ราย 
(ต่อเดือน) 

7 รายขึ้นไป 
(ต่อเดือน) 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (ต่อ) 
 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

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

อกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
ระเบียบและคู่มือปฏิบตั ิ L1 มีทั้ง 2 อย่างและ 

มีการปฏิบตัิตาม 
มีอย่างใดอย่างหน่ึงและมี

การปฏิบัตติาม 
มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏบิัต ิ
มีอย่างใดอย่างหน่ึง 

แต่ไม่ถือปฏบิัต ิ
ไม่มีทั้ง 2 อย่าง และ 

ไม่ถือปฏิบตั ิ
การควบคุม ตดิตามและ
ตรวจสอบของผู้บังคับบญัชา
หรือหน่วยอื่นๆ 

L2 ทุกสัปดาห ์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/
ทบทวนการปฏิบัติงาน 

L3 ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ป ี

ความถี่ในการเกิด
ข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน  
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

L4 5 ปี/ครั้ง 2 - 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ L5 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแน่นอน 
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง L6 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 

หมายเหตุ  :   - C = Consequent - L = Likelihoods 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
5 10 15 20 25 

4 8 12 14 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 

 
 ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 - 3 
  
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 - 9 
  
 ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน 10 - 16 
  
 ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 20 - 25 
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ประเภทความเสี่ยง 

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 

การตอบสนองความเสี่ยง 

1.  Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

2.  Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 

3.  Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 

4.  Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง  4 = สูง 5 = สูงมาก 
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)      

(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 10% อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 20% มีโอกาสเกิดบางครั้ง 50% มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 70% มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 80% 
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 5 ปีต่อครั้ง 2 - 3 ปีต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง(Consequences : 
C/Impact : I) 

     

(1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ไม่เกิน 10,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / 
 > 10,000-50,000 บาท 

สูญเสียทรัพย์สิน />50,000 - 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก /> 2.5 แสนบาท -  
10 ล้านบาท 

สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ /> 10 ล้านบาท 

(2) ต่อองค์กรด้านเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 6 เดือน 

(3) ด้านการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ถูกท าฑัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และ
บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ข้ึน
เงินเดือน 

ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกาย 
และชีวิตโดยตรง 

(4) ด้านจ านวนบุคลากร เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ5 เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 10 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 15 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 20 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 25 

(5) ด้านคุณภาพของบุคลากร เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20  
ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 30 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 40 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 50 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 55 ของงาน 

(6) ด้านความปลอดภัยของชีวิต ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน มีอาการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต 
(7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน มีความพึงพอใจ /> 80% หรือ 1 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 60-80% หรือ 2 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 40-60% หรือ 3 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 20-40% หรือ 4 ข่าว มีความพึงพอใจ /< 60-80% หรือ 5 ข่าว 

ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 90% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 80% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 70% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 60% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 50% 
มีการโทษถึงหน่วยงานในทางที่ไม่ดี มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์,ผลการประเมินของ  

สมศ. ต่ ากว่าคู่แข่ง 
ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครองนักศึกษามีความรู้สึกไม่ดี 

ถูกตักเตือนจากหน่วยงานก ากับ , ถูก สมศ.
ประเมินต่ ากว่า 3 ,นักศึกษามีการประท้วง 

ถูกถอนใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรอง 
วิทยฐานะ ,ถูกฟ้องร้อง , ถูกปิด 

- - พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,
โทรทัศน์ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์
ในเชิงลบ 1 วันอย่างต่อเนื่อง 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์ 
ในเชิงลบมากกว่า 1 วันอย่างต่อเนื่อง 

(8) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับ มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
ต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 5 แสนบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 1 ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 2 ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับต้ังแต่ 
 2 ล้านบาทต่อปี 

(9) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่าง
สมบูรณ์ 

เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายในองค์กร 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรเล็กน้อย 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และก่อให้เกิด
ความเสียหายกับองค์กรอย่างรุนแรง 

(10) ต่อองค์กรด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 4.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 3.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5 
(11) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร  
(ด้านยุทธศาสตร์) 

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงาน
เพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาดหรือปัญหา

อุปสรรค 

ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย 
แต่การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การด าเนินการยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหา
อุปสรรคและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

เล็กน้อย 

การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหาย

ต่อองค์กรอย่างมาก 
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การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive 
Learning) 

1. เพื่อก าหนดและส่งเสริมให้
หลักสตูรมีกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

1. ผลการจดัการศึกษาของแต่ละ
หลักสตูรมผีลการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ  
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 1 หลักสตูร 

2. จ านวนหลักสตูรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึน้ 

1 หลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น    

สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ  
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่นคั้งและ
ยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 เพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการน าไป
เสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

10 ผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศกึษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที ่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
รณรงค์ สร้างจติส านักทางวัฒนธรรม
และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนรุักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

บริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การ 
อนุรักษณ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ 
วัฒนธรรมไทย 

เพื่อบริหารจดัการส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญา
ท้องถิ่น 

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการที่
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคบั
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเนน้การ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสงัคม
และได้มาตรฐานสากล 

1. เพื่อบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 
 

2. เพื่อจัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

2. ร้อยละของผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

เพิ่มร้อยละ 3 
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แผนบริหารความเส่ียงคณะวทิยาการจดัการ

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม

1. เพื่อก าหนดและ

ส่งเสริมให้หลักสูตรมี
กระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการศึกษา

เพื่อให้เกดิการเรียนรู้
เชงิผลิตภาพ

ฝ่ายวชิาการ O1 1. กระบวนการ

จดัการเรียนการสอน
อาจม ี(Productive 
Learning) ที่ไมช่ดัเจน

 กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนอาจม ี
(Productive 
Learning) ที่ไมช่ดัเจน

หลักสูตรไมม่ผีลของ 

(Productive 
Learning) ที่
สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของ
รายวชิา

นักศึกษาอาจได้รับ

การพัฒนาที่ไม่
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

L2=3 C2=2 6 

(ปานกลาง)

2. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาองักฤษ/
นานาชาติ 1 หลักสูตร

ฝ่ายวชิาการ O2 2. การพัฒนา
หลักสูตรอาจไม่

เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาเนื่องจาก
กระบวนการในการ

พัฒนาหลักสูตรมี
หลายขั้นตอนและแต่

ละขั้นตอนต้องใช้
ระยะเวลา

 ขั้นตอนการเสนอ
อนุมติัหลักสูตรมี

หลายขั้นตอน

หลักสูตรไมไ่ด้รับการ
อนุมติัตามระยะเวลา

ที่ก าหนด

เกดิค่าเสียโอกาสใน
การเลือกศึกษาต่อ

L2=3 C2=2 6 
(ปานกลาง)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2

การวจิยัและนวตักรรม

เพื่อตอบสนองต่อการ
แกไ้ขปัญหาของท้องถิ่น 

  

1. เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวจิยั
และงานสร้างสรรค์

ให้ตีพิมพ์และเผยแพร่

ในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที่ 2 เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการน าไป
เสนอผลงานในเวที

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

ฝ่ายวจิยั O3 จ านวนผลงาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในฐานขอ้มลู

 TCI 2 มจี านวนน้อย

 1. จ านวน

ผลงานวจิยัและงาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน

ฐานขอ้มลู TCI 2 มี

จ านวนน้อย

2. การได้รับขา่วสาร
ขอ้มลูของแหล่งที่รับ
การเผยแพร่
ผลงานวจิยัและงาน

สร้างสรรค์มจี านวน

น้อย

ไมม่ผีลงานวจิยัและ

เผยแพร่เพื่อสนองต่อ

การแกไ้ขปัญหาสังคม

เสียโอกาสในการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่

L2=3 C11=4 12

(สูง)

การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ประจ าปกีารศึกษา 2560

ประเภทความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง ผลกระทบ
งานหลกัของฝ่าย

วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จดัท าแผน
Risk ID ความเสี่ยง

โอกาสที่

จะเกิด
ผลกระทบ

ระดบัความ

เสี่ยง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เชงิผลิตภาพ 

(Productive 
Learning) สร้าง

เครือขา่ยความร่วมมอื
ตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

การพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง



   11

แผนบริหารความเส่ียงคณะวทิยาการจดัการ

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม

ประเภทความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง ผลกระทบ
งานหลกัของฝ่าย

วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จดัท าแผน
Risk ID ความเสี่ยง

โอกาสที่

จะเกิด
ผลกระทบ

ระดบัความ

เสี่ยง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจดัการ

เรียนรู้เชงิผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) สร้าง

เครือขา่ยความร่วมมอื
ตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

การพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานพันธกจิ
สัมพันธ ์และถา่ยทอด 

เผยแพร่โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

1. เพื่อสร้างเครือขา่ย
เพื่อพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาชมุชนท้องถิ่น

ฝ่ายพันธกจิ
สัมพันธ์

O4 การด าเนินโครงการ/
กจิกรรม ของ
หน่วยงานไมต่รงต่อ

ความต้องการของ
พื้นที่เป้าหมาย

 พื้นที่เป้าหมายของ
หน่วยงานมจี านวน
จ ากดั ส่งผลให้เกดิ

ปัญหาการใชพ้ื้นที่
ซ้ าซ้อนกบัหน่วยงาน

อื่น

โครงการ/กจิกรรมที่
หน่วยงานด าเนินการ
ไมต่รงต่อความ

ต้องการของพื้นที่
เป้าหมาย

การใชง้บประมาณใน
การด าเนินโครงการ/
กจิกรรมไมก่อ่

ประโยชน์สูงสุด

พื้นที่เป้าหมายไมใ่ห้
ความสนใจต่อการ
ด าเนินโครงการ/

กจิกรรม และไมไ่ด้
น าความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใชอ้ยา่งแท้จริง

L1=4 C7=3 12 
(สูง)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม รณรงค์
สร้างจติส านักทาง
วฒันธรรมและการ

เรียนรู้ต่างวฒันธรรม 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

เผยแพร่มรดกทาง
วฒันธรรม พัฒนาระบบ

การบริหารจดัการ
ศิลปวฒันธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกจิ

สร้างสรรค์

1. เพื่อบริหารจดัการ
ส่งเสริมศาสนา ท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม
และภมูปิัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายพันธกจิ
สัมพันธ์

O5 ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยส่ีงผลให้

การด ารงชวีติของ
นักศึกษาเปล่ียนไป

 มกีารยอมรับและ
เลียนแบบค่านิยม

ของชาติตะวนัตก
มากขึ้น มผีลให้
วฒันธรรมไทยเลือน

หายไป

นักศึกษาขาดความ
สนใจเกี่ยวกบั

ศิลปวฒันธรรมไทย

วฒันธรรมไทยขาด
การสืบสานจากเด็ก

ยคุใหม่

วถิทีางวฒันธรรม
เปล่ียนแปลงไป

L1=3 C7=3 9
(ปานกลาง)

1. เพื่อบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ

F1 ร้อยละของการ
เบิกจา่ยไมเ่ป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด

 การเบิกจา่ยมคีวาม
ล่าชา้

1. ผลการเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด

2. การสรุปผลการ

ด าเนินการล่าชา้

L2=2 C11=3 6
(ปานกลาง)

2. เพื่อจดัการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ

O6 ผลประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร มี
คะแนนไมถ่งึ 3.51

 เกณฑ์การพิจารณา
ปรับเปล่ียนเกณฑ์
มาตรฐานสูงขึ้น

ต าแหน่งทางวชิาการ
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

หลักสูตรไมผ่่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด

ในอนาคตอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงเกณฑ์
การประเมนิ

L1=4 C10=3 12
(สูง)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการที่เป็นเลิศ

มธีรรมาภบิาล
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แผนบริหารความเส่ียงคณะวิทยาการจดัการ

ประเภทความเสี่ยง L C ระดบัความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่คาดหวัง การตอบสนองความเสี่ยง

O1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจม ี
(Productive Learning) ที่ไมช่ัดเจน

L2=3 C2=2 6 
(ปานกลาง)

6 
(ปานกลาง)

Take

O2. การพฒันาหลักสูตรอาจไมเ่ปน็ไปตามก าหนด
ระยะเวลาเนื่องจากกระบวนการในการพฒันา
หลักสูตรมหีลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องใช้
ระยะเวลา

L2=3 C2=2 6 
(ปานกลาง)

6 
(ปานกลาง)

Take

O3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์
และเผยแพร่ในฐานข้อมลู TCI 2 มจี านวนนอ้ย

L2=3 C11=4 12
(สูง)

9
(ปานกลาง)

Treat วิธีการแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนนุใหอ้าจารย์และนกัวิจัยน า
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในฐานข้อมลู TCI 2 
เพิ่มมากขึ้น โดยการก าหนดกจิกรรมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานของอาจารย์และนกัวิจัยคณะวิทยาการจัดการไว้ในแผนปฏบิติั
การประจ าปี

O4. การด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ของหนว่ยงาน
ไมต่รงต่อความต้องการของพื้นที่เปา้หมาย

L1=4 C7=3 12 
(สูง)

10
(สูง)

Treat วิธีการแกไ้ข เพิ่มระยะเวลาในการส ารวจข้อมลูพื้นที่เปา้หมาย
และขยายขอบเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ

O5. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีส่งผลใหก้าร
ด ารงชีวิตของนกัศึกษาเปล่ียนไป

L1=3 C7=3 9
(ปานกลาง)

6
(ปานกลาง)

Treat วิธีการแกไ้ข สอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไปใน
รายวิชา

O6. ผลประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร มคีะแนน
ไมถ่ึง 3.51

L1=4 C10=3 12
(สูง)

9
(ปานกลาง)

Treat วิธีการแกไ้ข ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการอบรมด้านงานประกนัคุณภาพที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และ
ก าหนดโครงการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาไว้ใน
แผนปฏบิติัการประจ าปี

F1.ร้อยละของการเบกิจ่ายไมเ่ปน็ไปตามแผนที่
ก าหนด

L2=2 C11=3 6
(ปานกลาง)

6 
(ปานกลาง)

Take

การระบุเหตุการณแ์ละประเมินความเสีย่ง
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แผนบริหารความเส่ียงคณะวทิยาการจดัการ

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจัจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจมี (Productive 
Learning) ที่ไม่ชัดเจน

(I) กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจมี 
(Productive Learning) ที่ไม่ชัดเจน

Take - ฝ่ายวชิาการ ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ การพฒันาหลักสูตรอาจไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา
เนื่องจากกระบวนการในการพฒันาหลักสูตรมีหลาย
ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลา

 (E) ขั้นตอนการเสนออนุมัติหลักสูตรมีหลายขั้นตอน Take - ฝ่ายวชิาการ ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพแ์ละ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 2 มีจ านวนน้อย

1. (I) จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพมิพใ์นฐานข้อมูล TCI 2 มีจ านวนน้อย
2. การได้รับข่าวสารข้อมูลของแหล่งที่รับการ
เผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์มีจ านวนน้อย

Treat วิธีการแก้ไข 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวจิัยน างานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
TCI 2 เพิ่มมากขึ้น โดยการก าหนดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักวจิัย
คณะวทิยาการจัดการไวใ้นแผนปฏบิัติการประจ าปี
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่
งานวจิัยอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายวจิัย ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานไม่ตรงต่อ
ความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย

1. (E) พื้นที่เป้าหมายของหน่วยงานมีจ านวนจ ากัด 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้พื้นที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
อืน่
2. (I) โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการไม่
ตรงต่อความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย

Treat วิธีการแก้ไข 
เพิ่มระยะเวลาในการส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและ
ขยายขอบเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ

ฝ่ายพนัธกิจสัมพนัธ์ ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การด ารงชีวติ
ของนักศึกษาเปล่ียนไป

1. (E) มีการยอมรับและเลียนแบบค่านิยมของชาติ
ตะวนัตกมากขึ้น มีผลให้วฒันธรรมไทยเลือนหายไป
2. (I) นักศึกษาขาดความสนใจเกีย่วกับ
ศิลปวฒันธรรมไทย

Treat วิธีการแก้ไข สอดแทรกความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมเข้า
ไปในรายวชิา

ฝ่ายพนัธกิจสัมพนัธ์ ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการปฏบิัติการ ผลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีคะแนนไม่ถึง 3.51 1. (E) เกณฑ์การพจิารณาปรับเปล่ียนเกณฑ์
มาตรฐานสูงขึ้น
2. (I) ต าแหน่งทางวชิาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

Treat วิธีการแก้ไข 
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
อบรมด้านงานประกันคุณภาพที่ทางมหาวทิยาลัยจัด
ขึ้น และก าหนดโครงการพฒันาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไวใ้นแผนปฏบิัติการประจ าปี

ฝ่ายบริหาร ก.ย.60 - ต.ค.61

ความเส่ียงด้านการเงิน ร้อยละของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (I) การเบิกจ่ายมีความล่าช้า Take - ฝ่ายบริหาร ก.ย.60 - ต.ค.61

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสีย่ง



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 







  

  

 

 

 

 

 

 

 


