
 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 

ประจําป�งบประมาณ พ

แผนบริหารความเส่ียง 
คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 

 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 

คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 



2 

 

คํานํา 
 

แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทําข้ึนเพ่ือเป.นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร� ให1เป.นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว1อย5างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ท่ัวท้ังองค�กรรวมท้ังเพ่ือให1ผู1บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร�มีความรู1ความเข1าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและสามารถนําไปปฏิบัติได1 อย5างมีประสิทธิผลและต5อเนื่อง หวังเป.นอย5างยิ่งว5าแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร�ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้จะเป.นประโยชน�ต5อ
ผู1บริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติงานต5อไป 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานคณบดี 

พฤศจิกายน 2557 



3 

 

สารบัญ 
 

                       หน-า  
คํานํา                     2  
สารบัญ                   3  
บทท่ี 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล                 5 
วัตถุประสงค�ของแผนบริหารความเสี่ยง                      5  
เป:าหมาย            5 
ประโยชน�ของการบริหารความเสี่ยง         6 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง       6  

บทท่ี 2 ข-อมูลพ้ืนฐานของหน6วยงาน  
ความเป.นมาและวัตถุประสงค�ของหน5วยงาน       10 
โครงสร1างหน5วยงาน                      12 
วิสัยทัศน�พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�       13 
ยุทธศาสตร�คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�                14  

บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง       17 
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง        19 
โครงสร1างการบริหารความเสี่ยง        19 

บทท่ี 4 กระบวนการบริหารความเส่ียง  
การกําหนดวัตถุประสงค�          21 
การประเมินความเสี่ยง          22 
การระบุความเสี่ยง          22 
การวิเคราะห�ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง     22 
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง        26 
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง                  27 

บทท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร�      28 

 
สารบัญตาราง 



4 

 

        หน-า 
ตารางท่ี 1.1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง          8 
ตารางท่ี 1.2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม          9                  
ตารางท่ี 4.1 ระดับความเสี่ยง แสดง risk matrix สําหรับวดัระดับความเสี่ยง         23 
ตารางท่ี 5.1 รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน    (ปย.1) 
ตารางท่ี 5.2  แบบประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภาย 
ตารางท่ี 5.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 
ตารางท่ี 5.4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)  ผลิตบัณฑิต 
ตารางท่ี 5.5 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)  งานวิจัย 
ตารางท่ี 5.6 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)  งานบริการวิชาการ 
ตารางท่ี 5.7 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 5.8 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)  การบริหารและการจัดการ 
ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห� ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM 1)  ผลิตบัณฑิต 
ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห� ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM 1)  งานวิจัย 
ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห� ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM 1)  งานบริการวิชาการ 
ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห� ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM 1)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห� ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM 1)  การบริหารและการจัดการ 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี 2.1  โครงสร1างการบริหารจัดการองค�กร          12 
ภาพท่ี 4.1  Risk Matrix             24 
ภาพท่ี 4.2 การจัดการความเสี่ยงตามแนวคิด 4I                25 
ภาพท่ี 4.3 ข้ันตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง           27 
 

 

 

 

บทท่ี 1  
บทนํา 

 



5 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป.นเครื่องมือทางกลยุทธ�ท่ีสําคัญตามหลักการกํากับติดตามและการบริหารจัดการท่ีดี

โดยจะช5วยให1 การบริหารงานและการตัดสินใจด1านต5างๆ เช5น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ�การติดตามควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช1ทรัพยากรต5างๆ อย5างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและ
โอกาสท่ีทําให1 เกิดความเสียหายแก5องค�กร ภายใต1สภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องค�กรล1วนแต5มีความเสี่ยง ซ่ึงก็คือ
ความไม5แน5นอนท่ี จะส5งผลกระทบต5อการดําเนินงานหรือเป:าหมายขององค�กร จึงจําเป.นต1องมีการจัดการความเสี่ยง
เหล5านั้นอย5างเป.นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว5ามีปVจจัยเสี่ยงใดบ1างท่ีกระทบต5อการดําเนินงานหรือเป:าหมายของ
องค�กร วิเคราะห�ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของปVจจัยเสี่ยงแล1วกําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยต1องคํานึงความคุ1มค5าในการจัดการความเสี่ยงอย5างเหมาะสม 
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วัตถุประสงค�ของแผนบริหารความเส่ียง 
1. เพ่ือให1ฝXายบริหารฝXายปฏิบัติการ เข1าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

และคณะเกษตรศาสตร�  
2. เพ่ือให1ผู1ปฏิบัติงานได1รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3. เพ่ือให1มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย5างเป.นระบบและต5อเนื่อง  
4. เพ่ือใช1เป.นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน5วยงานทุกระดับของคณะเกษตรศาสตร�  
5. เพ่ือเป.นเครื่องมือในการสื่อสารและสร1างความเข1าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกล

ยุทธ�ของ มหาวิทยาลัยและคณะ  
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสียงท่ีจะเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยและคณะ  
 

เป;าหมาย 
1. ผู1บริหารและบุคลากร มีความรู1ความเข1าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช1ในการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติราชการประจําป$ให1บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป:าหมายท่ีกําหนดไว1  
2. ผู1บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห�ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ

ความ เสี่ยงให1อยู5ในระดับท่ียอมรับได1  
3. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช1ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค�กรอย5างต5อเนื่อง  
5. ความรับผิดชอบต5อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอย5างเหมาะสมท่ัวท้ังองค�กร  
6. การบริหารความเสี่ยงได1รับการปลูกฝVงให1เป.นวัฒนธรรมขององค�กร 

ประโยชน�ของการบริหารความเส่ียง 
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช5วยผู1บริหารมีข1อมูลท่ีใช1ในการตัดสินใจได1ดียิ่งข้ึนและทําให1องค�กร

สามารถจัดการกับปVญหาอุปสรรคและอยู5รอดได1ในสถานการณ�ท่ีไม5คาดคิดหรือสถานการณ�ท่ีอาจทําให1องค�กร
เกิดความเสียหายประโยชน�ท่ีคาดหวังว5าจะได1รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. เป.นส5วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดี  
2. สร1างฐานข1อมูลความรู1ท่ีมีประโยชน�ต5อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค�กร  
3. ช5วยสะท1อนให1เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต5างๆ ท่ีสําคัญได1ท้ังหมด  
4. เป.นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน  
5. ช5วยให1การพัฒนาองค�กรเป.นไปในทิศทางเดียวกัน  
6. ช5วยให1การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป.นไปอย5างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ความหมายและคําจํากัดความเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปล5าหรือ เหตุการณ�ท่ีไม5พึงประสงค�ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให1การดําเนินงานไม5
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ประสบความสําเร็จตาม วัตถุประสงค�และเป:าหมายขององค�กร ในการดําเนินภารกิจด1านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานด1านการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงความเสี่ยงจําแนกได1เป.น 6 ด1าน ตามเกณฑ�มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตัวบ5งชี้ท่ี 5.1  
ระดับคณะ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป$การศึกษา 2558 ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด1านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  
2) ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย  
3) ความเสี่ยงด1านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับ  
4) ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงานเช5นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
5) ความเสี่ยงด1านบุคลากรและความเสี่ยงด1านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ

บุคลากร  
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก  

 
ท้ังนี้คําอธิบายความเสี่ยงด1านต5างๆ ท่ีชัดเจนและเข1าใจง5าย สามารถจําแนกออกเป.น 2 

ประเภทใหญ5 ซ่ึงแสดงได1ดังนี้  
1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากปBจจัยภายใน: ประกอบด-วย  

(1) Operational Risk ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน เกิดจากข้ันตอน อุปกรณ�หรือ 
ทรัพยากรมนุษย�เป.นอุปสรรคต5อการดําเนินงานอุบัติเหตุ  

(2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปVญหาด1านการเงินและงบประมาณ 
เช5น ขาดแคลนเงินทุน กู1ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล5องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝXายการเงินหรือ
ฝXายบัญชี  

(3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ�เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนด หรือ
ดําเนินนโยบาย กลยุทธ�ท่ีไม5เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู1บริหาร  

(4) Policy Risk ความเสี่ยงด1านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข1อบังคับ  
2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากปBจจัยภายนอก:  

(1) Political Factors ความเสี่ยงด1านการเมือง กฎหมาย ข1อบังคับ 
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด1านสังคม และวัฒนธรรม  
(4) Technological Factors ความเสี่ยงด1านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
(5) International Factors ความเสี่ยงระหว5างประเทศ เช5น อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตรา ต5างประเทศ การเคลื่อนย1ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ  

(6) ภัยธรรมชาติ  
(7) ความเสี่ยงด1านภาวะการแข5งขัน  
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2. ปBจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต1นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให1ไม5บรรลุ 
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว1โดยต1องระบุได1ด1วยว5าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได1อย5างไร และ
ทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป.นสาเหตุท่ีแท1จริง เพ่ือจะได1วิเคราะห�และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได1 อย5างถูกต1อง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ 
วิเคราะห�ความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง 
ซ่ึงจําแนกเป.น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน1อยมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน1อย  
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง  
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก  

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหาก
เกิด เหตุการณ�ความเสี่ยง จําแนกเป.น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต5อองค�กรมีน1อยมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต5อองค�กรมีน1อย  
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต5อองค�กรมีปานกลาง  
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต5อองค�กรมีสูง  
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต5อองค�กรมีสูงมาก  
 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได1จากการ
ประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต5ละปVจจัยเสี่ยง มีค5าเป.นเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณได1จากสูตร  

 
ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของ 
ความเส่ียง หรือ D = L x I 
 

4. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเป.นไปเพ่ือการ 
คาดการณ�และลดผลเสียของความไม5แน5นอน ท่ีจะเกิดข้ึนกับองค�กร ท้ังนี้เพ่ือให1องค�กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�ได1โดย มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง 
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท�ท่ีนิยมใช1ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันท่ีจะยอมรับ เน่ืองจากไม5คุ1มค5าใน
การจัดการหรือป:องกัน แต5การเลือกบริหารความเสี่ยงด1วยวิธีน้ีต1องมีการติดตามเฝ:า
ระวังอย5างสม่ําเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางาน หรือ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม5เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ให1อยู5ในระดับท่ียอมรับได1เช5นการจัดอบรมพนักงาน การ
จัดทําคู5มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ5ายโอนความเสี่ยง
ให1หน5วยงานอ่ืนช5วยแบ5งความรับผิดชอบไป เช5นการทําประกันภัย กับบริษัทภายนอก 
หรือการจ1างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู5ในระดับสูงมาก 
และไม5อาจยอมรับได1จึงต1องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีจะก5อให1เกิดความ
เสี่ยงน้ันไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

 

ท้ังนี้วิธีจัดการความเสี่ยงของแต5ละหน5วยงานอาจมีความแตกต5างกันข้ึนอยู5กับสภาพแวดล1อม
ของ หน5วยงาน บางหน5วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย5างเดียวท่ีสามารถป:องกันความเสี่ยงได1หลาย
ความเสี่ยง หรืออาจ เลือกการควบคุมหลายอย5างเพ่ือป:องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 

 

5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ึนตอนปฏิบัติต5างๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลด
ความ เสี่ยง และทําให1การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�แบ5งได1เป.น 4 ประเภท คือ 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม 
ศัพท�ที่ใช- ประเภทการควบคุม 

1. Preventive 
Control 

การควบคุมเพื่อป:องกันไม5ให1เกิดความเสี่ยงและข1อผิดพลาดตั้งแต5แรก เช5น การอนุมัติการจัด 
โครงสร1างองค�กร การแบ5งแยกหน1าที่การควบคุมการเข1าถึงเอกสาร ข1อมูลทรัพย�สิน ฯลฯ 

2. Detective Control 
การควบคุมเพื่อให1ตรวจพบ เป.นการควบคุมที่กําหนดไว1เพื่อให1สามารถค1นพบข1อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน แล1ว เช5นการสอบทาน การวิเคราะห�การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข1อบกพร5อง ฯลฯ 

3. Directive Control 
การควบคุมโดยการชี้แนะทีส่5งเสริมหรือกระตุ1นให1เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ที่ต1องการ 
เช5นการให1รางวัลแก5ผู1มีผลงานดเีป.นต1น 

4. Corrective Control 
การควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อแก1ไขข1อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให1ถูกต1องการควบคุมตามประเภทต5างๆ 
และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จงึเป.นหลักการทางด1าน 

����� 2 
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วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได1จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ในจังหวัดนราธิวาสจํานวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซ่ึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เป.นคณะเกษตรศาสตร�แห5งแรกของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค�ในจัดการเรียนการสอนในด1านการเกษตร เปsดรับ
นักศึกษาครั้งแรกในป$การศึกษา 2549 โดยในช5วงแรกนั้นจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� โดยใช1ทรัพยากร ด1านอาคารสถานท่ี ห1องปฏิบัติการ แปลงฝtก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ1านปXาไผ5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส ต้ังแต5ป$ 2549-2552 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 4 ป$ โดยมี นายมงคล วชิรอําไพ ดํารงตําแหน5งรักษาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร�คนแรก ต5อมาในป$ พ.ศ. 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ผู1ช5วย
ศาสตราจารย� ดร. จงรัก พลาศัย มีนโยบายให1ย1ายคณะเกษตรศาสตร�มายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม5 เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได1ขอใช1พ้ืนท่ีดินสาธารณประโยชน�บริเวณทีเลี้ยงสัตว�บาโงตารง (โคก
มะเขือ) บ1านทุ5งกง หมู5ท่ี 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 156 ไร5 ซ่ึงอยู5ติดกับพ้ืนท่ี
ศูนย�ราชการใหม5เขตโคกขือ จากกรมท่ีดิน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานและฟาร�ม คณะ
เกษตรศาสตร� แต5พ้ืนท่ีดังกล5าวมีราษฎรในพ้ืนท่ีได1เข1ามาจับจองเป.นพ้ืนท่ีทํากิน มหาวิทยาลัยจึงได1เข1าทําการ
เจรจาและชี้แจงวัตถุประสงค�ในการขอใช1พ้ืนท่ีกับราษฎรและหน5วยงานท่ีเก่ียวข1องเป.นจํานวนหลายรอบจนทํา
ให1ราษฎรบางส5วนยินดียกพ้ืนท่ีให1กับทางมหาวิทยาลัย แต5ยังมีราษฎรบางส5วนท่ียังประสงค�จะเข1าทํากินใน
พ้ืนท่ีจึงได1ทําหนังสือถึงผู1ตรวจการแผ5นดิน ผู1ตรวจการแผ5นดินจึงวินิจฉัยให1จัดสรรพ้ืนท่ีให1กับราษฎรสามารถ
เข1าทํากินจํานวน 20 ไร5 และยกพ้ืนท่ีให1มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�เข1าบริหารจัดการ จํานวน 136-
06-62 ไร5 
 หลังจากท่ีคณะเกษตรศาสตร�ได1รับนโยบายให1ย1ายมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม5 เขตโคกเขือ อ.เมือง จ.
นราธิวาส ในป$ พ.ศ. 2552  คณะผู1บริหารในขณะนั้นได1เข1าทําการสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี แต5ด1วย
สภาพพ้ืนท่ีในขณะนั้น เป.นพ้ืนท่ีปXาพรุเสม็ดท่ีมีต1นเสม็ดข้ึนเต็มพ้ืนท่ี การเข1าปรับพ้ืนท่ีจึงต1องใช1เวลา จึงทําให1
เกิดความไม5พร1อมของสถานท่ีท่ีรองรับการฝtกปฏิบัติงานของนักศึกษา จึงเห็นว5าคณะเกษตรศาสตร�ยังไม5พร1อม
ท่ีจะย1ายท่ีตั้งมายังพ้ืนท่ีดังกล5าวได1 จึงกลับไปใช1พ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียน
การสอนเช5นเดิมก5อนเป.นระยะเวลา 1 ป$ หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2553 คณะเกษตรศาสตร�จึงตัดสินใจย1าย
สํานักงานมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม5เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได1ขอใช1อาคารปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร� ชั้น 3 เป.นท่ีต้ังสํานักงานชั่วคราว และในป$เดียวกัน มหาวิยาลัยจึงได1จัดสรรงบประมาณ
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ให1กับคณะเกษตรศาสตร�เข1าปรับพ้ืนท่ีและตัดถนน และพ้ืนท่ีส5วนหนึ่งของฟาร�มได1ทําการยกร5องเพ่ือปลูกปาล�ม
น้ํามัน จากนั้นเป.นต1นมาฟาร�มคณะเกษตรศาสตร�จึงมีการพัฒนาอย5างต5อเนื่องจนถึงปVจจุบัน 
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ปรัชญา : รับผิดชอบ ใฝXศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม” 
วิสัยทัศน�: จัดการศึกษาท่ีเป.นมาตรฐาน เป.นแหล5งเรียนรู1ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ5ง

สู5อาเซียน 
อัตลักษณ�:    เน1นท่ีพหุวัฒนธรรม ความรู1คู5คุณธรรม และความเป.นสากล 
เอกลักษณ�:   บัณฑิตมีความรู1คู5คุณธรรม นําสังคม ภายใต1พหุวัฒนธรรม 
บัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค�: รับผิดชอบ ใฝXศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม 
พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร� 

คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีพันธกิจอยู5 5 พันธกิจด1วยกันคือ 
1. ผลิตบัณฑิต/ผู1สําเร็จการศึกษา  

 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร1างสรรค� และงานวิจัย 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพ   
 4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 5. การบริหารและการจัดการ 
วัตถุประสงค� 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร1างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล1องกับความต1องการของชุมชน

ในท1องถ่ิน 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู5ชุมชนเพ่ือให1เกิดการพัฒนาท่ีต5อเนื่องและยั่งยืน 
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปVญญาท1องถ่ินด1านการเกษตร 

 
ยุทศาสตร�การพัฒนาการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
 ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
ประกอบด1วย 5 ประเด็นด1วยกันคือ 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร1างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล1องกับความต1องการของชุมชน
ในท1องถ่ิน 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู5ชุมชนเพ่ือให1เกิดการพัฒนาท่ีต5อเนื่องและยั่งยืน 
 4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปVญญาท1องถ่ินด1านการเกษตร 
 5. พัฒนาโครงสร1างและการบริหารจัดการ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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กลยุทธ� 
1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป.นสําคัญ โดยใช1วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีได1รับรางวัลด1านคุณธรรมจริยธรรม 
3) ส5งเสริมการกํากับติดตามการดําเนินงานให1เป.นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ 
4) พัฒนาระบบการช5วยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า 
5) ส5งเสริมการได1งานทําหรือประกอบอาชีพตรงตามสาขาอาชีพ 
6) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให1มีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
7) พัฒนาศักยภาพอาจารย�ด1านวิชาการ การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 
8) จัดหาและพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ให1ทันสมัยและเพียงพอกับผู1เรียน 
9) สร1างเครือข5ายและส5งเสริมความร5วมมือกับหน5วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศหรือต5างประเทศ 
10) ส5งเสริมนักศึกษาให1มีกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บําเพ็ญประโยชน�/ทํางาน เพ่ือพัฒนาตนเองเป.น

ประโยชน�แก5สถานศึกษาและสังคม 
11) สนับสนุนนักศึกษาเข1าร5วมกิจกรรมด1านคุณธรรมจริยธรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
12) พัฒนาทักษะนักศึกษาด1านภาษาต5างประเทศ 
13) ส5งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/ศิษย�เก5าเข1าร5วมกิจกรรม/โครงการในระดับภูมิภาคอาเซียน 
14) ร1อยละนักศึกษาท่ีได1รับการพัฒนาทางด1านวิชาการและวิชาชีพในต5างประเทศ 
15) ส5งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษาด1านพหุวัฒนธรรม 
16) พัฒนาระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตด1านพหุวัฒนธรรม 
17) ส5งเสริมการใช1ชีวิต การทําการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
18) พัฒนาระบบการติดตามการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
19) ส5งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล1อมภายในคณะในการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
20) ส5งเสริมกิจกรรมด1านพหุวัฒนธรรมโดยการมีส5วนร5วมของบัณฑิต/นักศึกษา/ศิษย�เก5า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที 2 พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร-างสรรค�และงานวิจัย ท่ีสอดคล-องกับความ
ต-องการของชุมชนในท-องถ่ิน 

กลยุทธ� 
1) สร1างนักวิจัยและนักสิ่งประดิษฐ�ท่ีมีคุณภาพ 
2) สร1างกลุ5มนักวิจัยหรือนักสิ่งประดิษฐ�ท่ีเป.นเลิศเฉพาะทาง 
3) สร1างระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
4) สร1างเครือข5ายนักวิจัย 
5) สร1างระบบแรงจูงใจ 
6) สนับสนุนทุนนักวิจัยรุ5นใหม5 
7) สร1างระบบฐานข1อมูลแหล5งทุนภายนอกให1นักวิจัยสามารถเข1าถึง 
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8) ส5งเสริมให1บุคลากรได1รับการฝtกอบรมและพัฒนาเทคนิคการทําวิจัยท่ีทันสมัย 
9) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให1มีประสิทธิภาพ 
10) สร1างแรงจูงใจในการตีพิมพ�ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
11) พัฒนาห1องปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีได1มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย 
12) จัดระบบบริหารจัดการความรู1จากงานวิจัยให1นําไปใช1ประโยชน�เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
13) สนับสนุนการผลิตตําราและผลงานทางวิชาการ 
14) สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ� 
15) สนับสนุนการประยุกต�งานวิจัยเพ่ือใช1ประโยชน�แก5ชุมชนและท1องถ่ิน 
16) จัดระบบบริหารจัดการความรู1จากงานวิจัยเพ่ือนําไปใช1ประโยชน�แก5ชุมชนและท1องถ่ิน 
17) ส5งเสริมการนําผลงานวิจัย ไปประยุกต�ใช1ให1เกิดประโยชน�ในการจัดการเรียนการสอนและบริการ

ชุมชนในท1องถ่ิน 
18) พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ�ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 บริการวิชาการและวิชาชีพสู6ชุมชนเพ่ือให-เกิดการพัฒนาท่ีต6อเนื่อง และย่ังยืน 
กลยุทธ� 
1) ส5งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู1การบริการวิชาการ 
2) สํารวจความต1องการการบริการวิชาการในชุมชนและสังคม 
3) ส5งเสริมสนับสนุนการให1บริการวิชาการสู5ชุมชนและสังคม 
4) สํารวจข1อมูลความต1องการการให1บริการวิชาการของชุมชนและสังคม 
5) ส5งเสริมและสนับสนุนการให1บริการวิชาการแก5ชุมชนและสังคม 
6) ส5งเสริมให1มีการนําความรู1และประสบการณ�ในการบริการวิชาการ วิชาชีพมาบูรณาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
7) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการให1บริการวิชาการ 
8) ประชาสัมพันธ�โครงการบริการวิชาการให1กับชุมชนและสังคมอย5างท่ัวถึง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาท-องถ่ินด-านการเกษตร 

กลยุทธ� 
1) ส5งเสริม สนับสนุน และสร1างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม 
2) ส5งเสริมให1มีการพัฒนาฐานข1อมูลด1านศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ินอย5างต5อเนื่องเป.นท่ียอมรับ 
3) บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4) ส5งเสริม สนับสนุน สืบสาน และสร1างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม 
5) เผยแพร5ศิลปวัฒนธรรมสู5สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
6) ส5งเสริม สนับสนุนให1มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู1ศิลปวัฒนธรรมสู5ประชาคมอาเซียน 
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7) ส5งเสริมการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมภูมิปVญญาท1องถ่ินด1านการเกษตร 
8) ส5งเสริมการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในการใช1ฐานข1อมูลภูมิปVญญาท1องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
คณะเกษตรศาสตร�เป.นส5วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซ่ึงได1ยึดถือแนวทางการดําเนินงาน 

เช5นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ได1ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตัวบ5งชี้ท่ี 
5.1 ระบบบริหารความ เสี่ยง ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 
เกณฑ�มาตรฐาน: 

1. มีการแต5งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู1บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี 
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร5วมเป.นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปVจจัยท่ีก5อให1เกิดความเสี่ยงอย5างน1อย 3 ด1าน ตามบริบท
ของ มหาวิทยาลัย จากตัวอย5างต5อไปนี้  

- ความเสี่ยงด1านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  
- ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย  
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- ความเสี่ยงด1านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับ  
- ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงานเช5น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ  

- ความเสี่ยงด1านบุคลากรและความเสี่ยงด1านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�
และบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได1จากการ วิเคราะห�

ในข1อ 2  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต5อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ

พิจารณาอย5าง น1อยป$ละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข1อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช1ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห� ความเสี่ยงในรอบป$ถัดไป  
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เกณฑ�การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1ข1อ มีการดําเนินการ 2ข1อ มีการดําเนินการ 3
หรือ 4 ข1อ 

มีการดําเนินการ 5ข1อ มีการดําเนินการ 6 ข1อ 

 
หมายเหตุ: 

คะแนนการประเมินจะเท5ากับ 0 หากพบว5า เกิดเหตุการณ�ร1ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบป$
การประเมิน ท่ี ส5งผลกระทบต5อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย�บุคลากร หรือต5อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ�หรือต5อความ ม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร5องของ
สถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ ปVจจัยเสี่ยงท่ีไม5มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

 

ตัวอย6างความเส่ียงร-ายแรงท่ีให-ผลประเมินเปdนศูนย� 0 คะแนน เช6น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร1ายร5างกายหรือจิตใจอย5างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย�บุคลากรภายใน

สถาบัน ท้ังๆท่ีอยู5ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป:องกันได1หรือลดผลกระทบในเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนได1แต5ไม5พบ
แผนการจัดการความ เสี่ยงหรือไม5พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ�ดังกล5าว  

2. สถาบันหรือหน5วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ�ท่ีไม5ดีอันเนื่องมากจากปVจจัยต5างๆเช5น 
คณาจารย� นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม การไม5ปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิดเป.นข5าว
ปรากฏให1เห็นตามสื่อ ต5างๆ เช5น หนังสือพิมพ�ข5าว online เป.นต1น  

3. สถาบันหรือหน5วยงานขาดสภาพคล5องในด1านการเงินจนทําให1ต1องปsดหลักสูตรหรือไม5สามารถ
ปฏิบัติตาม  
  

เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได1ส5งผลกระทบ
ต5อนักศึกษาปVจจุบัน ท่ีเรียนอยู5อย5างรุนแรงหากมีคณะใดคณะหนึ่งได1คะแนนการประเมินเป.นศูนย� 0แล1ว 
สถาบันก็จะได1คะแนนการประเมิน เป.นศูนย�0ด1วยเช5นกัน หากเป.นไปตามเง่ือนไขท่ีกล5าวไว1ข1างต1นการไม5เข1า
ข5ายท่ีทําให1ผลการประเมินได1คะแนนเป.นศูนย� 0 ได1แก5  
 

1. สถาบันมีการวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป:องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบ สําหรับความเสี่ยงท่ีทําให1เกิดเรื่องร1ายแรงดังกล5าวไว1ล5วงหน1าและดําเนินการตามแผน  

2. เป.นเหตุสุดวิสัย อยู5นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมการป:องกัน) ของสถาบัน  

3. เหตุการณ�ร1ายแรงดังกล5าวมีความรุนแรงท่ีลดน1อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได1กําหนดไว1
ล5วงหน1า  

กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการ

บริหารปVจจัย และ ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต5างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต5ละโอกาสท่ี
มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให1ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู5ใน
ระดับท่ียอมรับได1โดยคํานึงถึงการบรรลุ เป:าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได1กําหนดระดับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในไว1 2 ระดับ คือ ระดับ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดังนี้ 

 
1. ระดับมหาวิทยาลัย: “ระดับหน6วยรับตรวจ” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ5นดินว5าด1วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด1วยผู1บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบใน แต5ละพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย และผู1บริหารระดับสูงของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดําเนินการภายใต1การกํากับดูแลของ อธิการบดี
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

2. ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย: “ระดับส6วนงานย6อย” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ5นดินว5าด1วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หมายถึง หน5วยงาน หรือกิจการท่ีได1รับ
เงิน อุดหนุน หรือทรัพย�สินลงทุนจากหน5วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป.นหน5วยงานระดับตํ่ากว5าหน5วยรับตรวจ
ตามระเบียบฯ ซ่ึงอาจใช1ชื่อ “ส5วนงาน” “หน5วยงานย5อย” “กิจกรรม” หรือเรียกชื่ออย5างอ่ืน เช5น สํานัก กอง 
ฝXาย หรือแผนกท่ี ย5อยมาจากหน5วยงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู5กับลักษณะของโครงสร1างองค�กร ซ่ึงการดําเนินการในระดับ
นี้รับผิดชอบโดย คณะกรรมการท่ีคณะ/สํานัก/วิทยาลัย แต5งตังข้ึน ดําเนินการภายใต1การกํากับดูแลของ
คณบดี/ผู1อํานวยการ 

 

โครงสร-างการบริหารความเส่ียง 
คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�กําหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต5งต้ัง

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร�ตามคําสั่งท่ี 202/2557 ลงวันท่ี 25 
สิงหาคม 2557 และ เพ่ือให1การดําเนินการด1านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร�
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�เป.นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ5นดินว5าด1วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 และเกณฑ�การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แต5งต้ังให1ผู1ดํารงตําแหน5งและผู1มีนามต5อไปนี้เป.นกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

1. ผู1ช5วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย�  ประธานกรรมการ 
2. ผู1ช5วยศาสตราจารย�ปริญญา คามา  กรรมการ 
3. ผู1ช5วยศาสตราจารย�เจษฎา แก1วฉาย  กรรมการ 
4. ผู1ช5วยศาสตราจารย�มนทนา รุจิรศักด์ิ  กรรมการ 
5. อาจารย� ดร.สายทอง แก1วฉาย   กรรมการ 
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6. อาจารย� ดร.จักรพันธ� ชาสมบัติ  กรรมการ 
7. อาจารย� ดร.สายทอง แก1วฉาย   กรรมการ 
8. อาจารย�กนกวรรณ สุขขจรวงษ�  กรรมการและเลขนุการ 

 

อํานาจหน-าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ร5วมกันกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
2. กําหนดและเข1าร5วมประชุมเพ่ือร5วมกันกําหนดประเด5นความเสี่ยง 
3. ร5วมกันวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพร1อมปVจจัยท่ีทําให1เกิดความเสี่ยงท่ีส5งผลกระทบหรือสร1างความ

เสียหายของหน5วยงาน 
4. ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
5. ร5วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ี

จะสร1างความรู1 ความเข1าใจเก่ียวกับบุคลากรของหน5วยงาน และดําเนินงานตามแผน 
6. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก1าวหน1าของการ

ดําเนินงาน ปVญหา อุปสรรค และแนวทางแก1ไข พร1อมข1อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
7. ร5วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู5หลังการจัดการ ร5วมท้ังความเสี่ยงใหม5จากนโยบาย

เพ่ือดําเนินการปรับแผนและวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป$ถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี4 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

 

ตามแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได1กําหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ท่ีใช1ในการระบุวิเคราะห�ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต5อ
การบรรลุวัตถุประสงค�ของ การดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล1อมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป:องกันหรือลดความเสี่ยงให1อยู5ใน
ระดับท่ียอมรับได1ซ่ึงกระบวนการดังกล5าวนี้จะสําเร็จได1ต1องมีการสื่อสารให1คนในองค�กรมีความรู1ความเข1าใจใน
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ทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได1กําหนด กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป.น 6 
กระบวนการ ดังนี้ 

1) การกําหนดวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย  
2) การประเมินความเสี่ยง  
3) การระบุความเสี่ยง  
4) การจัดการความเสี่ยง  
5) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  
6) การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท้ังนี้สามารถแสดง

รายละเอียดได1ดังต5อไปนี้  
 

การกําหนดวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได1กําหนดวัตถุประสงค�จําแนกตามพันธกิจ 5 ด1าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด1านต5างๆ ของมหาวิทยาลัย และจากท่ี
ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู1ในวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2557 ห1องประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
สรุปแนวทาง แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

สาระสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
1. การบริหารความเสี่ยงเป.นการพิจารณาความเสี่ยงภาพใหญ5ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2. ประเด็นความเสี่ยงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ�ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและ

ส5งผล กระทบต5อมหาวิทยาลัยด1านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด1านชีวิต บุคลากร และ
ทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยเป.นสําคัญ  

3. จุดเน1นในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
i. ภาพลักษณ�/ชื่อเสียง  
ii. ความยั่งยืนขององค�กร  

4. แผนการบริหารความเสี่ยง ต1องมี 2 แผน คือ  
i. แผนป:องกันความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกด1าน  
ii. แผนแก1ไขเพ่ือลดความรุนแรงของความเสี่ยง กรณีเกิดความเสี่ยง  

5. ต1องมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ�การดําเนินงานตาม 
แผนการบริหารความเสี่ยง  

6. การควบคุมภายในมีข1อแตกต5างจากการบริหารความเสี่ยงในส5วนท่ีการควบคุมภายใน 
พิจารณาใน รายละเอียดของกิจกรรม หรือการดําเนินงานตาม Process ท่ีกําหนด  

 

การประเมินความเส่ียง 
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด1วยการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห�ความเสี่ยงให1ทราบ

ระดับ ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนขององค�กรสําหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสมและคุ1มค5าในการดําเนินการควบคุมต5อไป 
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การระบุความเส่ียง 
เพ่ือให1การระบุความเสี่ยง ท่ีจะก5อให1เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบ หรือทํา

ให1การ ดําเนินงานไม5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป:าหมายขององค�กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และ
การดําเนินงาน ด1านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคล1องกับตัวบ5งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยได1 กําหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จําแนกได1เป.น 6 ด1าน ตามเกณฑ�มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพตัวบ5งชี้ท่ี 5.1 ระดับคณะ ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป$การศึกษา 
2557 โดยได1จําแนกประเด็นความเสี่ยงย5อยท่ีคาดว5าจะ เกิดข้ึน เพ่ือเป.นแนวทางให1คณะได1ดําเนินการดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด1านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  
2) ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย  
3) ความเสี่ยงด1านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับ  
4) ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงานเช5น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
5) ความเสี่ยงด1านบุคลากรและความเสี่ยงด1านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ

บุคลากร  
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก  

 

การวิเคราะห�ความเส่ียง 
วิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต5อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร จะต1องพิจารณาระดับ

โอกาสท่ีจะ เกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact: I) หาก
เกิดเสี่ยงนั้น เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร D = L x I 

มหาวิทยาลัยได1กําหนดประเด็นโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง และ Risk Matrix เพ่ือให1คณะใช1เป.นแนวทางในการวิเคราะห�ความเสี่ยงตามลักษณะของความท่ีพบ
ในหน5วยงาน ซ่ึงแสดง รายละเอียดได1ดังนี้ 
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 ประเด็น ระดับคะแนน 

1=น1อยมาก 2=น1อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสการเกิดความเสี่ยง      

1.โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว1น อาจมีโอกาสเกิดแต5นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสในการเกิดค5อยข1างสูงหรือบ5อยๆ มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

ภายใน > 4 ป$ ภายใน 3-4 ป$ ภายใน 2 ป$ ภายใน 1 ป$ ทุกเดือน 

2.โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 10% 20% 50% 70% 80% 

<10% >10-20% >20-30% >30-40% >40% 

มากกว5า 5 ป$ต5อครั้ง มากกว5า 1ป$ต5อครั้ง ระหว5าง 6-12 เดือนต5อครั้ง ระหว5าง1-6 เดือนต5อครั้ง มากกว5า 1ครั้งต5อเดือน 

5 ป$ต5อครั้ง 2-3 ป$ต5อครั้ง 1 ป$ต5อครั้ง 1-6 เดือนต5อครั้งแต5ไม5เกิน 5 ครั้ง 1 เดือนต5อครั้งหรือมากกว5า 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
1.ต5อองค�กรและการเงิน 

ไม5เกิน 10,000 บาท > 10,000 – 50,000 บาท > 50,000 – 2.5 แสนบาท > 2.5 แสนบาท – 10 ล1านบาท > 10 ล1านบาท 

น1อยกว5า 1 หมื่นบาท 1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท 1แสนบาท-5แสนบาท 5แสนบาท -10 ล1านบาท มากกว5า 10 ล1านบาท 

<5% >5-10% >10-15% >15-20% >20% 

2.ต5อองค�กรด1านเวลา ทําให1เกิดความล5าช1าของ 
โครงการ ไม5เกิน 1.5 เดือน 

ทําให1เกิดความล5าช1าของโครงการ 
มากกว5า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 

ทําให1เกิดความล5าช1าของโครงการ มากกว5า 3 
เดือน ถึง 4.5 เดือน 

ทําให1เกิดความล5าช1าของโครงการ มากกว5า 4.5 เดือน 
ถึง 6 เดือน 

ทําให1เกิดความล5าช1าของโครงการ 
มากกว5า 6 เดือน 

3.ต5อองค�กรด1านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ได1 3 คะแนนตามเกณฑ�ประกัน
คุณภาพ 

ได1 2 คะแนนตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ 
 

ได11คะแนนตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ ได11คะแนนแต5ไม5เป.นไปตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ ได10คะแนนตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ 

4.ต5อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกิดเหตุร1ายที่ไม5มีความสําคัญ เกิดเหตุร1ายเล็กน1อยที่แก1ไขได1 ระบบมีปVญหาและมีความสูญเสียไม5มาก เกิดปVญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความ 
ปลอดภัยซึ่งส5งผลต5อความถูกต1องของข1อมูลบางส5วน 

เกิดความสูญเสียต5อระบบ IT ที่สําคัญ ทั้งหมด 
และเกิดความเสียหายอย5างมากต5อความปลอดภัย

ของข1อมูลลูกค1าหรือข1อมูลธุรกิจ 

5.ต5อพนักงาน/บุคลากร ไม5สะดวกต5อการปฏิบัติงาน 
นาน ๆ ครั้ง 

ไม5สะดวกต5อการปฏิบัติงานบ5อยครั้ง ถูกทําทัณฑ�บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการ 
ปฏิบัติงานที่ไม5เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม5ได1ขึ้นเงินเดือน ถูกเลิกจ1างออกจากงาน และอันตรายต5อร5างกาย
และชีวิตโดยตรง 

6.อันตรายต5อชีวิต/ความปลอดภัย เหตุเดือดร1อนรําคาญ มีผู1บาดเจ็บเล็กน1อย มีผู1บาดเจ็บที่ต1องได1รับการรักษาทางการแพทย�มี 
ความพึงพอใจ >40-60% หรือ 3 ข5าว >5-7.5% 

มีผู1บาดเจ็บสาหัส มีผู1เสียชีวิต 

7.ผลกระทบต5อภาพลักษณ�ของหน5วยงาน มีการสูญเสียทรัพย�สินเล็กน1อย 
ไม5มีการบาดเจ็บรุนแรง 

การสูญเสียทรัพย�สินพอสมควร มี 
การบาดเจ็บรุนแรง 

มีการสูญเสียทรัพย�สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึง 
ขั้นหยุดงาน 

มีการสูญเสียทรัพย�สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น 
พักงาน 

มีการสูญเสียทรัพย�สินอย5างมหันต�มีการบาดเจ็บ
ถึงชีวิต 

มีการสูญเสียทรัพย�สินเล็กน1อย การสูญเสียทรัพย�สินพอสมควร มี มีการสูญเสียทรัพย�สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึง มีการสูญเสียทรัพย�สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น มีการสูญเสียทรัพย�สินอย5างมหันต�มีการบาดเจ็บ
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ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง 

ไม5มีการบาดเจ็บรุนแรง 
มีความพึงพอใจ/ >80% หรือ 1 ข5าว 

การบาดเจ็บรุนแรง 
มีความพึงพอใจ / >60-80% หรือ 2 ข5าว 

ขั้นหยุดงาน 
มีความพึงพอใจ/ >40-60%  หรือ 3 ข5าว 

พักงาน 
มีความพึงพอใจ/>20-40%  หรือ 4 ข5าว 

ถึงชีวิต 
มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ >5 ข5าว 

8.จํานวนผู1ที่ได1รับความเสียหาย/ผู1ที่ได1รับ
ผลกระทบ 

ไม5มีการเผยแพร5ข5าว มีการเผยแพร5ข5าวในวงจํากัด 
ภายในประเทศ (1 วัน) 

มีการเผยแพร5ข5าวในหนังสือพิมพ�ภายในประเทศ 
หลายฉบับ (2-5 วัน) 

มีการเผยแพร5ข5าวในวงกว1างสําหรับสื่อภายในประเทศ 
และมีการเผยแพร5ข5าวในวงจํากัดของสื่อต5างประเทศ 

มีการพาดหัวข5าวทั้งจากสื่อภายใน และ
ต5างประเทศ 

<2.5% >2.5-5% >5-7.5% >7.5-10% >10% 

9.จํานวนผู1ร1องเรียน(ต5อเดือน) <1 ราย 2 ราย 3 ราย 3 ราย >5 ราย 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 
 

ผล
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ะท
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คว

าม
เส

ีย่ง
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 

      โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 
 

สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 
 
การจัดการความเส่ียง 

การจัดการความเสี่ยงเป.นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนโดย

ผู1บริหารของ หน5วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป.นอันดับแรก) ท้ังนี้ในการ

พิจารณาเลือกวิธีการจัดการ ความเสี่ยง หน5วยงานต1องคํานึงถึงสิ่งต5อไปนี้ 
1) ศึกษาความเป.นไปได1และค5าใช1จ5ายของแต5ละทางเลือก  
2) วิเคราะห�ถึงผลได1ผลเสียของแต5ละทางเลือก  

(1) ผลได1คือผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนเม่ือนํามาตรการนั้นมาใช1ลดความเสี่ยง อาจเกิดข้ึนในทันทีหรือ
ในระยะยาว  

(2) ผลเสีย ได1แก5ต1นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได1
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ในอนาคต ซ่ึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยท่ัวไปมีดังนี้  
 
วิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียงตามแนวคิด 4 T 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเลือกหรือกลยุทธ�ในการจัดการความเส่ียงแบ6งได- 4 แนวทางหลัก คือ 
1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได1ภายใต1การควบคุมท่ี

มีอยู5ในปVจจุบัน ซ่ึงไม5ต1องดําเนินการใดๆ เช5น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม5รุนแรงและไม5คุ1มค5าท่ีจะ
ดําเนินการใดๆ ให1ขออนุมัติหลักการรับ ความเสี่ยงไว1และไม5ดําเนินการใดๆ  

2) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงท่ียอมรับได1แต5ต1องมีการแก1ไขเก่ียวกับการควบคุมท่ีมีอยู5ใน
ปVจจุบัน เพ่ือให1มี การควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช5น การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรม
เพ่ิมทักษะในการทํางานให1กับ พนักงานและการจัดทําคู5มือการปฏิบัติงาน เป.นต1น  

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงท่ีไม5สามารถยอมรับและต1อง
จัดการให1ความเสี่ยง นั้นไปอยู5นอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ5มนี้เช5นการหยุด
ดําเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีก5อให1เกิด ความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ในการดําเนินงาน การลด
ขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป.นต1น  

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ5ง (Share) คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปให1ผู1อ่ืนได1เช5น 
การจ1าง บุคคลภายนอกหรือการจ1างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย5างแทน เช5น งานรักษาความ
ปลอดภัย เป.นต1น  

 

 

 
การกําหนดกิจกรรมควบคุม: กําหนดแผนการควบคุม 
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นโยบาย แนวทาง หรือข้ึนตอนปฏิบัติต5างๆ ท่ีกําหนดข้ึนเป.นกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง
และทําให1การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ต1องคํานึงถึงสิ่งต5างๆ ต5อไปนี้ 

1) ภายใต1แนวทางต5างๆท่ีเลือกนั้น จะประกอบไปด1วยกิจกรรมต5างๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะ
ตอบสนองต5อความเสี่ยง 

2) กิจกรรมควบคุมในต1องประกอบด1วยความคิดริเริ่มใหม5ๆ และกิจกรรมท่ีช5วยลดความน5าจะ
เป.นท่ีเหตุการณ� ท่ีเป.นความเสี่ยงจะเกิดข้ึนหรือลดความเสียหายเม่ือเหตุการณ�นั้นได1เกิดข้ึน การกําหนด
กิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุม การดําเนินงานในทุกๆ ด1านของมหาวิทยาลัย  

3) กําหนดตัวผู1รับผิดชอบในแต5ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห�ต1นทุน
และผลประโยชน� ของกิจกรรม ซ่ึงประกอบด1วยค5าใช1จ5ายสําหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือจาก
การปฏิบัติกิจกรรมด1วย  

 

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียง 
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให1ม่ันใจว5าการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุม ภายในเป.นไปอย5างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต5อการเปลี่ยนแปลงได1ทันกาล โดยกําหนดให1
มีการติดตามผลเป.นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นป$ท้ังนี้การติดตามผล
ในระหว5างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะดําเนินการโดยให1เป.นการติดตามท่ีรวมอยู5ในการ
ดําเนินงานต5างๆ ตามปกติของหน5วยงาน และเม่ือการ ติดตามผลพบสิ่งท่ีอาจจะก5อให1เกิดความผิดพลาด หรือ
พบโอกาสในการพัฒนาให1ดีข้ึนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร จะต1องมีการรายงานความบกพร5อง 
(Reporting Deficiencies) ให1ผู1บริหารทราบ 
 
การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 
เห็นชอบให1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะต5อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเป.นราย ไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต5อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต5อ
ครั้ง 
 

 

 

 

 

 



 

 

แสดงข้ันตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร�

 

หมายเหตุ แบบฟอร�มต5างๆ ในการบริหารควา

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียง

 

กระบวนการและรายงานการบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร�

ในการบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
บทท่ี 5 

แผนบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

28 

กระบวนการและรายงานการบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร� 

 

 

นราธิวาสราชนครินทร� 
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จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2557 สรุป ประเด็นวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงเพ่ือกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง งวดประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามพันธกิจได1ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การจัดทํา Risk Map    (เลือกเฉพาะระดับความเส่ียงสูงมากและสูง) ในแต6พันธกิจ/ด-าน    
ดังนี้ 
 

1.  ด-านการผลิตบัณฑิต 
 

                         โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังน้ี 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี

�ยง
 

5 10 15 

 

20 

1.6,1.7,1.8 
25 

1.1,1.2,1.4 

4 8 12 16 20 

1.3,1.5 

3 6 9 12 15 

 
2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 

             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 
 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 
 

2.  ด-านการวิจัย  

                         โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังน้ี 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี

�ยง
 

5 10 15 

 

20 

 

25 
 

4 8 

 

12 16 20 

 

3 6 9 12 15 

2.1-2.4 

2 4 6 8 

2.5 

10 

1 2 3 4 5 

             %	ก�#���(��ก')���
�#���� 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 

#��
�ก #�� ���ก��� ��:� 
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3.  ด-านการบริการวิชาการ 

                         โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังน้ี 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี

�ยง
 

5 10 

3.1 

15 

 

20 

 

25 
 

4 8 

 

12 16 20 

 

3 6 9 12 15 

 

2 4 6 8 

 

10 

3.2 

1 2 3 4 5 

             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 

 
4. ด-านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                           โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังน้ี 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี

�ยง
 

5 10 

 

15 

 

20 

 

25 
 

4 8 

 

12 16 20 

 

3 6 9 12 15 

 

2 4 6 8 

 

10 

 
1 2 3 4 5 

             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 

#��
�ก #�� ���ก��� ��:� 
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4. ด-านการบริหารจัดการ 

                           โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังน้ี 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ีย่ง
 

5 10 
 

15 
 

20 

 
25 

 

4 8 
 

12 16 
5.2-5.4 

20 
 

3 6 9 12 15 
 

2 4 6 8 
5.1 

 

10 
 

1 2 3 4 5 

             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป.น 4 ระดับดังนี้ 

#��
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ตารางที่ 4. การจัดการความเสี่ยงยึดตามหลัก 4 T 
1) โอนความเสี่ยง (Transfer) ให1ระดับมหาวิทยาลัยเป.นผู1ควบคุมและจัดการความเสี่ยง ได1แก5 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
(ประเด็นย6อย (ถ-ามี)) 

ปBจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยงด1านนโยบาย ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบใน 
การจัดทําหลักสูตร (TQF) 

มาตรฐานหลักสูตร 5 5 ระดับสูงมาก โอนให1มหาวิทยาลัย  
 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข1อมูลด1านการผลิตบัณฑิตบน
ระบบสารสนเทศของคณะไม5 
เป.นปVจจุบัน 

 ฐานข1อมูลไม5เป.นปVจจุบัน และไม5เป.นหมวดหมู5 5 4 ระดับสูงมาก 
 
 

โอนให1มหาวิทยาลัย 
 
 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร ผลกระทบจากภาวะโลกร1อน การจัดการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอน และการวิจยั 

จัดการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ 4 5 ระดับสูงมาก 
 

โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด1านระบบ 
ประกันคุณภาพ 

ระบบการจัดเกบ็เอกสาร  ทําให1หลักฐานใช1ในประกันคุณภาพไม5สมบูรณ� 3 3 ระดับปานกลาง โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงจาก เหตุการณ� 
ภายนอก 

ผลกระทบจากประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานของบัณฑิตที่เทียบเท5ากับสากล 3 4 ระดับปานกลาง โอนให1มหาวิทยาลัย 

ภาษาที่ 3 ความสามารถการใช1ภาษา 3 4 ระดับปานกลาง โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านการบริหาร
งานวิจัย 

ส5งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�ไม5
เป.นตามระยะเวลาที่กําหนด 

ไม5ส5งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�ตามระยะเวลาที่
กําหนด 

5 3 ระดับสูงมาก 
 

โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด1านระบบงาน การเบิกจ5ายเงินจากมหาวิทยาลัย
มาถึงคณะฯ 

ระบบการส5งเงินจากมหาวิทยาลัยกลับมาสู5
โครงการวิจัยใช1ระยะเวลาค5อนข1างนาน 

5 3 ระดับสูงมาก 
 

โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด1านอื่นๆ (ถ1ามี) การนํางานวจิัยไปใช1ประโยชน�
จริงและการทํางานวิจัยแบบ
บูรณาการ 

จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใช1
ประโยชน�จริงและจํานวนโครงการ
บูรณาการ 

จํานวนผลงานวจิัยที่นําไปใช1ประโยชน�จริงยังน1อย
และยังไม5มีการพัฒนาโครงการบูรณาการ 

5 3 ระดับสูงมาก โอนให1มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ� 
ภายนอก 

ผลกระทบจากภาวะโลกร1อน ค5าไฟฟ:าสูง ค5าใช1จ5ายในการชําระค5าไฟฟ:าสูง 4 4 ระดับสูงมาก โอนให1มหาวิทยาลัย 
 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยงัไม5
สมบูรณ� 

4 2 ระดับสูง โอนให1มหาวิทยาลัย 
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2) โอนความเสี่ยง(Transfer) ให1ระดับมหาวิทยาลัยเป.นผู1รับผิดชอบและแบ5ง (Share) ให1คณะเกษตรศาสตร�ร5วมรับผิดชอบความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

(ประเด็นย6อย (ถ-ามี)) 
ปBจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด1านระบบประกัน

คุณภาพ 
ค5า FTES ที่ไม5ผ5านเกณฑ�ตาม
มาตรฐาน สกอ. 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข1าลดลงและจํานวน
นักศึกษาตกออก 

5 5 ระดับสูงมาก 
 

โอนให1มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
และให1คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร� การประชาสัมพันธ�และระบบ
การรับเข1าไม5มีประสิทธภิาพมาก
พอ 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข1าลดลง และสละสิทธิ์ 5 3 ระดับปานกลาง 
 
 

โอนให1มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
และให1คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ� 
ภายนอก 

ผลกระทบจากภาวะโลกร1อน ค5าไฟฟ:าสูง ค5าใช1จ5ายในการชําระค5าไฟฟ:าสูง 4 4 ระดับสูงมาก โอนให1มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
และให1คณะรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ระดับความเสี่ยงที่คณะเกษตรศาสตร�ยอมรับ (Take, Accept) และการควบคุม (Treat) โดยตรียมดําเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
(ประเด็นย6อย (ถ-ามี)) 

ปBจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
 
 

 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร 

ความเสี่ยงด1านการเงิน 
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณที่ได1รับลดลง 5 5 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 
 

ความเสี่ยงด1านการเงิน
งบประมาณ 

 ระบบ ระบบการตรวจสอบและ ถ5วงดุลระหว5างผู1บริหาร 
การเงิน และบัญชียังไม5สมบูรณ� 

5 4 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ  
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ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด1านบุคลากร จํานวนบุคลากร การให1บริการ/การทดแทนงาน 5 4 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 

 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านอาคาร 
สถานที่ 

สถานที่ไม5เพียงพอ หรือไม5
เหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอน 5 3 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 
 

ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร� ความเสี่ยงด1านนโยบาย 
กฎหมาย 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข1อบังคับ ไม5ได1บังคับใช1อย5าง 
เป.นระบบ 

ระบบบริหารนโยบายการบังคับใช1 5 3 ระดับปานกลาง 
 
 

คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด1านระบบ 
ประกันคุณภาพ 

ระบบข1อมูลนักศึกษาที่เป.น 
ปVจจุบัน 

ข1อมูลเกี่ยวกับจาํนวนนักศึกษา สถานภาพ จาก
กองบริการการศึกษาล5าช1า 

3 3 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1าน 
ทรัพยากร 

ความเสี่ยงด1านการ 
บริหารงานวิจยั 

 เงินงวดล5าช1า ไม5ได1รับอนุมัติเงินประจํางวดตามระยะเวลาที่
วางแผนไว1 

5 3 ระดับสูงมาก 
 

คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านการเงิน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการวิจัยและ
งบประมาณที่ได1รับสนับสนุน 

จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได1รับ
สนับสนุนลดลง 

4 2 ระดับสูง 
 

คณะรับผิดชอบ 

 
ความเสี่ยงด1านระบบงาน การส5งใช1ใบสําคัญ ใช1ระยะเวลาในการเคลียเอกสารค5อนข1างนาน 3 2 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 

 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร บุคลากร ขาดผู1ประสานงานมืออาชีพ ขาดผู1ประสานงานมีอาชีพในเรื่องการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ�
โดยตรง 

2 5 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านระบบงาน ระบบงาน ขาดระบบการจัดการบริการ
วิชาการที่ดี 

ยังไม5มีระบบการพิจารณาข1อเสนอและติดตาม
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

5 2 ระดับสูง คณะรับผิดชอบ 

 

3) ระดับความเสี่ยงที่คณะเกษตรศาสตร�ยอมรับ (Take, Accept) และการควบคุม (Treat) โดยตรียมดําเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

(ประเด็นย6อย (ถ-ามี)) 
ปBจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร บุคลากร ขาดผู1ประสานงานมืออาชีพ ขาดผู1ประสานงานมีอาชีพในเรื่องการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ�
โดยตรง 

2 5 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 
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ความเสี่ยงด1านระบบงาน ระบบงาน ขาดระบบการจัดการบริการ
วิชาการที่ดี 

ยังไม5มีระบบการพิจารณาข1อเสนอและติดตาม
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

5 2 ระดับสูง คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร ความเสี่ยงด1านบุคลากร ความถนัดในการค1นคว1าวิจยัด1าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 เนื่องจากเป.นหน5วยงานที่มีภารกจิด1านการ
วิทยาศาสตร�การเกษตร จึงขาดผู1เชี่ยวชาญและมือ
อาชีพในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยตรง 

3 2 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร ความเสี่ยงด1านบุคลากร จํานวนบุคลากร การจํากัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู5 4 4 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 
ประสิทธิภาพการทํางาน บุคลากรขาดความชํานาญประสบการณ� 4 4 ระดับสูงมาก คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณ� การเสื่อมสภาพของ ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�อุปกรณ�
ที่มีอยู5ไม5สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

2 2 ระดับปานกลาง 
 
 

คณะรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านอาคารสถานที่ อาคารสํานักงาน ไม5มีอาคารสํานักงานเป.นของตนเอง 2 3 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 
ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร� ความเสี่ยงด1านยุทธศาสตร�

หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 
การสื่อสารภายในองค�กร ขาดความเข1าใจการทํางานและภาระหน1าที่ตาม

ยุทธศาสตร�ของคณะ 
2 3 ระดับปานกลาง คณะรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1)  ด1านการบริหารจัดการ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง หมายเหต ุ  

แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หน6วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  
ด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านการเงิน

งบประมาณ 
งบประมาณที่ได1รับลดลง ปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ฝายบริหาร พ.ค. 58- กย.58 ตลอดป$  

แนวทางการเพิ่มรายได1 (โครงการลดการพึ่งพาภาครัฐ) ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
เพิ่มหลักสูตรใหม5เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา ฝXายวิชาการ มี.ค. 58- กย.58 ตลอดป$ 

เพิ่มมาตรการการประหยัดและใช1ทรัพยากรอย5างมีประสิทธภิาพ ฝายบริหาร ต.ค.53- กย.54 ตลอดป$ 
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ด1านทรัพยากร ความเสี่ยงด1านการเงิน

งบประมาณ 

ระบบการตรวจสอบและถ5วงดุลย�ระหว5าง
ผู1บริหาร การเงิน และบัญชียังไม5สมบูรณ� 

เชิญที่ปรึกษาจากภายนอกให1คําแนะนําและวางระบบ ฝXายบริหาร  ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

พัฒนาและตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ฝXายบริหาร ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

รายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ� 
ภายนอก 

ผลกระทบจากภาวะโลกร1อน ค5ากระแสไฟฟ:าสูง เพิ่มมาตรการการประหยัดและใช1ทรัพยากรอย5างมีประสิทธภิาพ ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

 
2)  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง หมายเหต ุ  
แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หน6วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  

ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากร การให1บริการ/การทดแทนงาน มอบหมายงานอย5างชัดเจน ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$  
ความเสี่ยงด1านบุคลากร จํานวนบุคลากร การจํากัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู5 วิเคราะห�ภาระงาน ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

ความเสี่ยงด1านบุคลากร ประสิทธิภาพการทํางาน บุคลากรขาดความชํานาญประสบการณ� จัดทําแผนพัฒนาความรู1ความสามารถ ฝายบริหาร ต.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

 

 

 

 

3)  บริการวิชาการ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง หมายเหต ุ  

แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หน6วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  
ความเสี่ยงด1านบุคลากร บุคลากร ขาดผู1ประสานงานแบบมืออาชีพ พัฒนางานบริการวิชาการ ฝXายบริการวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

 

ความเสี่ยงด1านระบบงาน ขาดระบบการจัดการบริการ
วิชาการที่ดี 

ยังไม5มีระบบการพิจารณาข1อเสนอและติดตาม
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

แต5งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฝXายบริการวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

จัดทํามาตรการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ฝXายบริการวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

ประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ฝXายบริการวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
 

4)  ด-านวิจัย 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง หมายเหต ุ  
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แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หน6วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  
ความเสี่ยงด1าน 
ทรัพยากร 

 เงินงวดล5าช1า ไม5ได1รับอนุมัติเงินประจํางวดตามระยะเวลาที่
วางแผนไว1 

มีแนวทางการให1บริการยืมเงินทดรองจ5าย ฝXายบริหาร ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$  
แจ1งเวียนผู1ที่เกี่ยวข1องหรือผู1ได1รับโครงการดําเนินการ ฝXายบริหาร ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร จํานวนโครงการวิจัยและ
งบประมาณที่ได1รับสนับสนุน 

จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได1รับ
สนับสนุนลดลง 

ส5งเสริมและหามาตรการในการของบสนับสนุนแหล5งทุนภายนอก ฝXายวจิัย ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

 

5)  ด-านสวัสดิภาพในการใช-ชีวติในมหาวิทยาลัย 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง หมายเหต ุ  

แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หน6วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  
ความเสี่ยงจากเหตุการณ�
ภายนอก 

อุบัติเหตุจากการเดินทาง อุบัติเหตุจาการใช1ยานพาหนะ ประสานงานร5วมมือกับกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย ฝายบริหาร ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$  
ให1นักศึกษาเข1าร5วมโครงการรณรงค� "ขับขี่ปลอดภยั" ฝายบริหาร ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

 

 

 

ตารางที่ 6 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ด-านความเสี่ยง  ความเสี่ยง ความเสี่ยง ด-านความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการป;องกัน/แก-ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง ผู-รับผิดชอบระดบัคณะ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหต ุ

ความเสี่ยงด1านการปฏิบัติงาน จํานวนนักศึกษาที่รับเข1าลดลงและ
จํานวนนักศึกษาตกออก 

สํารวจสาเหตุที่แท1จริงของการตกออกของนักศึกษา เพือ่
ดําเนินการแก1ไข 

รองคณบดีฝXายวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู1ให1แก5นักศึกษา รองคณบดีฝXายกิจการ 
นักศึกษา 

ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

พัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา รองคณบดีฝXายวิชาการ ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
พัฒนาทักษะด1านการสอน ด1านการวัดและประเมินผล
การศึกษา เพื่อให1การจัดการเรียนสัมฤทธิ์ผล 

รองคณบดีฝXายวิชาการ/รอง
คณบดีฝXายกิจการนักศึกษา 

ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
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จัดกิจกรรมสอนเสริม (ติว) ให1แก5นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ํา 

รองคณบดีฝXายวิชาการ/รอง
คณบดีฝXายกิจการนักศึกษา 

ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

ความเสี่ยงด1านทรัพยากร จํานวนนักศึกษาที่รับเข1าลดลง และสละ
สิทธิ์ 

พัฒนาการสร1างภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัยและคณะ/

หน5วยงาน และ ประชาสัมพันธ�การรับผู1เข1าศึกษาในเชิงรุก 

อย5างต5อเนื่อง 

งานประชาสัมพันธ�/กอง
บริการการศึกษา 

ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 

ปรับแผนการรับนักศึกษาให1มีความเหมาะสมกับสถิติการรับ
จริง และจุดคุ1มทุนของหลักสูตร 

งานบริการศึกษาคณะ/กอง
บริการการศึกษา 

ธ.ค 57.- กย.58 ตลอดป$ 
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แผนการติดตาม  ประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
          คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร�ได1กําหนดปฏิทินการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช1เป.นแนวทางในการดําเนินการ  ดังนี้ 
 

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร� 

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานในรอบป$งบประมาณ 2558  

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 
เม.ย.-

58 
พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 

1 กําหนดนโยบาย /แนวทางการเนินงาน                          

2 
วิเคราะห�และระบุความเส่ียง  และ
จัดลําดับความสําคัญของปVจจยัเส่ียง   

                        

3 
ประเมินระดับความเส่ียงและจัดลํา ดับ
ความสําคัญของความเส่ียง 

                        

4 จัดทําแผนการบริหารความเส่ียง                           

5 การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง                         

 

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารความเส่ียง  เพื่อระบุปVญหา 

อุปสรรค  และกาํหนดแนวทางแก1ไข               

6 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเส่ียง  เพื่อประเมินผลการ
บริหารหารความเส่ียงและกาํหนดแนว
ทางแก1ไขความเส่ียง  รวมท้ังปรับ
แผนการบริหารความเส่ียง  เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป$งบประมาณต5อไป  

                        

 
หมายเหตุ   

การบริหารความเสี่ยงในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ล5าช1ากว5าแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดข1างต1น โดยจะ
สามารถกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง (ลําดับท่ี 4) ได1ในเดือน ม.ค. 58 และจะสามารถดําเนินการตามแผนได1
ต้ังแต5ลําดับท่ี 5-6 กําหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เป.นการ
ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ณ เดือน เมษายน) เพ่ือให1ได1แนวทางในการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนท่ีกําหนด ครั้งท่ี 2 เป.นการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ณ สิงหาคม) เพ่ือให1ได1แนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินการ ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป$ต5อไป 


