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คำนำ 
 การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสากล อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 4 
ยุทธศาสตร์ จากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน เพ่ือการป้องกัน เพ่ือการแก้ไข เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้และนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก โดยได้มีการเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 5 ความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการน้อยกว่า 59 คน 
4. นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติน้อยกว่า 47 คน 
5. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติน้อยกว่า 4 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างชุมชนแห่งปัญญา มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมน้อยกว่า 7 เรื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในน้อยกว่า 4.55 คะแนน 
2. หน่วยงานภายในคณะมีการจัดหารายได้น้อยกว่า 100,000 บาท 
3. ไมมี่หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 
1. องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดน้้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้น 

 



 

 

บทนำ 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2565 

 
พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  

2. สร้างชุมชนแห่งปัญญา  

3. นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง  

4. ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีดังนี้ 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่  214/2562 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณบดี เป็น 
ประธาน รองคณบดี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  เป็นกรรมการ   หัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และหัวหน้า
งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพ่ือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยการรวบรวม  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ 
  2.2 นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
  2.3 จัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  2.4 นำแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบแล้วสื่อสารกับบุคลากรและผู้รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบปีละ 2 ครั้ง  
  2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ 
 การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ โดยคำนึงถึงสาเหตุจากภายในและภายนอก ซึ่งเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตามยุทธศาสตร์ของ
คณะ 
 
 
 
 



 

 

 การประเมินความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง และหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบ (Impact) ต่อคณะ ทั้งนี้การประเมิน
ความเสี่ยงใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ Committee of Sponsoring of the treadway Commission : COSO โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือให้คะแนนโอกาสและผลกระทบโดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ในการระบุคะแนน แล้วนำมาจัดเรียงลำดับเพ่ือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ ยง ทั้งนี้การให้
คะแนนโอกาสและผลกระทบได้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 การจัดการความเสี่ยง 
 เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และคำนึงถึงผลของ
การดำเนินงานโดยพิจารณาต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลที่คณะจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจะเลือกวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เพ่ือลดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีการจัดการความเสี่ยงมี 4 วิธี คือ 
 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือการดำเนินการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือหยุดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่าง 
ๆ เพื่อป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
 3. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) คือการที่ผู้บริหารของคณะยินยอมที่จะรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 4. การโอนความเสี่ยง (Risk Tranfer) คือการโอนความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญตามคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยใช้
ยุทธศาสตร์ของคณะเชื่อมโยงกับพันธกิจ จึงได้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 

ความเสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลกั 
(KRI) 

ระดับความ 
เสี่ยง 

ลำดับที ่
ของความเสี่ยง 

1. ไม่สามารถจดัตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

1. ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ไม่สามารถตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

16 
สูงมาก 

3 

2. อัตราการรับเข้านักศึกษาใหมต่ำ่กว่าร้อยละ 80 
 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ 
 

อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 เป็นเวลา 2 ปี
ติดต่อกัน 

 

12 
สูง 

5 

 2. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
 

หลักสตูรที่มีจำนวนนักศึกษาแรก
เข้าน้อยกว่าแผนรับ 2 หลักสูตร 

15 
สูง 

4 

 3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 

หลักสตูรที่มีจำนวนนักศึกษาแรก
เข้าน้อยกว่าแผนรับ 2 หลักสูตร 

25 
สูงมาก 

1 

3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ
น้อยกว่า 59 คน 

1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ปกครอง/นักศึกษา 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการน้อย
กว่า 59 คน 

20 
สูงมาก 

2 

4. นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติน้อย
กว่า 47 คน 

1. ทัศนคติของนกัศึกษาต่อระบบสหกิจศึกษา จำนวนนักศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาหรือสหกิจนานาชาติน้อย
กว่า 47 คน 

20 
สูงมาก 

2 



 

 

5. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติน้อยกว่า 
4 คน 

1. เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติน้อยลง 
 

จำนวนนักศึกษาไดร้ับรางวัล
ระดับชาตหิรือนานาชาติน้อยกว่า 
4 คน 

16 
สูงมาก 

3 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างชุมชนแห่งปัญญา 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลกั 
(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลำดับที ่
ของความเสี่ยง 

1. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัย
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมน้อยกว่า 7 เรื่อง 

1. คุณภาพผลงานของอาจารย์ยังไม่สามารถอยู่ใน
เกณฑ์การตีพิมพ์ระดับชาตไิด ้

จำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดบั
นานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมน้อย
กว่า 7 เรื่อง 

12 
สูง 

1 

 2. ผลงานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนผู้ใช้
ประโยชน ์

 12 
สูง 

1 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลกั 
(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลำดับที ่
ของความเสี่ยง 

1. คณะมผีลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในน้อยกว่า 4.55 คะแนน 

1. การกำกับติดตามผลของตัวบ่งช้ีแต่ละองค์ประกอบ
ขาดความต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะน้อย
กว่า 4.55 คะแนน 

15 
สูง 

2 

2. หน่วยงานภายในคณะมีการจัดหารายได้น้อยกว่า 
100,000 บาท 

ขาดการกำหนดนโยบายในการจัดหารายได้ให้
หน่วยงานไดร้ับไปดำเนินการ 

คณะมรีายได้น้อยกว่า 100,000 
บาท 

12 
สูง 

3 

3. ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้   ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นไม่ชัดเจน จำนวนหลักสตูรระยะสั้นเพื่อจัดหา
รายได้น้อยกว่า 1 หลักสตูร   

16 
สูงมาก 

1 

 
 

 
 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยงหลกั 
(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลำดับที ่
ของความเสี่ยง 

1. องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน ์
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

1. ขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

จำนวนองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

25 
สูงมาก 

1 

 
 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
Objective 1.1 ความโดดเด่นด้านวิชาการ 
 

ความเสี่ยง 
 

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก)  

1. มีหลักสตูรทันสมัยและหลักสตูรแนวใหม่ น้อย
กว่า 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด  ด้านกลยุทธ์  ความเสีย่งภายใน  

2. ไม่สามารถจดัตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

1. การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ไม่มีแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

ด้านการดำเนินงาน ความเสีย่งภายใน 
 

3. มีเครือข่ายดา้นวิชาการน้อยกวา่ 1 เครือข่าย/
MOU 
 

1. การสร้างความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย 

ด้านกลยุทธ์ 
 

ความเสีย่งภายใน 
 
 

 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
 

ความเสี่ยง 
 

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้  ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก)  

1. อัตราการรับเข้านักศึกษาใหมต่ำ่กว่าร้อยละ 80 
 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  

ด้านดำเนินงาน 
ด้านดำเนินงาน 
ด้านดำเนินงาน  

ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 

ความเสีย่งภายนอก  
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรน้อยกว่า 133 คน 

1. การจัดแผนการเรียนของหลักสูตรไม่เหมาะสม 
2. รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการ
เรียนเสนอแนะ 

ด้านดำเนินงาน 
ด้านดำเนินงาน 
ด้านดำเนินงาน 

ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 

3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการน้อยกว่า 59 คน 
 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
2. การขาดแคลนทุนทรัพย์ ของผู้ ปกครอง/
นักศึกษา 
 

ด้านกลยุทธ์ 
ด้านกลยุทธ์ 

 

ความเสีย่งภายนอก 
ความเสีย่งภายนอก 

 



 

 

4. นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจ
นานาชาติน้อยกว่า 47 คน 

1. ทัศนคติของนักศึกษาต่อระบบสหกิจศึกษา ด้านดำเนินงาน 
 

ความเสีย่งภายใน 
 

5. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ
น้อยกว่า 4 คน 

1. เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติน้อยลง 
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

ด้านกลยุทธ์ 
ด้านกลยุทธ์ 

 

ความเสีย่งภายนอก 
ความเสีย่งภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ความเสี่ยง 

 
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ประเภท/ด้าน 

(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก)  

1. อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สะสม) 
น้อยกว่า 15 คน 

1. อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการ 
2. กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการซับซ้อน 
3. ขาดระบบฐานข้อมูล และหน่วยวิจัยเพื่อช่วย
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตผลงานวิชาการ 

ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการดำเนินงาน 

  

ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 

 
  

2. อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
น้อยกว่า 2 คน 

1. คุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
สามารถส่งเข้าแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
2. ขาดระบบฐานข้อมูล และหน่วยวิจัยเพื่อช่วย
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตผลงานวิชาการ 

ด้านการดำเนินงาน 
 

ด้านการดำเนินงาน 
 
 

ความเสีย่งภายใน 
 

ความเสีย่งภายใน 
 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ SKRU-ERM 2 
ประเมินระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
  ระดับโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

1. มีหลักสตูรทันสมัยและหลักสตูรแนว
ใหม่ น้อยกว่า 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด 
 

2 4 8 
ปานกลาง 

2. ไม่สามารถจดัตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  
 

1. การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4 4 16 
สูงมาก 

 2. ไม่มีแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

2 3 6 
ปานกลาง 

3. มเีครือข่ายดา้นวิชาการน้อยกวา่ 1 
เครือข่าย/MOU 
 

1. การสร้างความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย 

1 4 4 
ต่ำ 

4. อัตราการรับเข้านักศึกษาใหมต่ำ่กว่า
ร้อยละ 80 
 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ 
 

3 4 12 
สูง 



 

 

 2. หลักสูตรไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด 
 

3 5 15 
สูง 

 3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 

5 5 25 
สูงมาก 

5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรน้อยกว่า 133 คน 
 

1. การจัดแผนการเรียนของหลักสูตรไม่เหมาะสม 
 

3 3 9 
ปานกลาง 

 2. รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียน 3 3 9 
ปานกลาง 

 3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการ
เรียนเสนอแนะ 

3 3 9 
ปานกลาง 

6. ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระ/ผู้ประกอบการน้อยกว่า 59 คน 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 

5 5 25 
สูงมาก 

 2. การขาดแคลนทุนทรัพย์ ของผู้ ปกครอง/
นักศึกษา 
 

4 5 20 
สูงมาก 

7. นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือ 
สหกิจนานาชาติน้อยกว่า 47 คน 

1. ทัศนคติของนักศึกษาต่อระบบสหกิจศึกษา 4 5 20 
สูงมาก 

8. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาตหิรือ
นานาชาติน้อยกว่า 4 คน 

1. เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติน้อยลง 
 

4 4 16 
สูงมาก 



 

 

 2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 5 3 15 
สูง 

9. อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
(สะสม) น้อยกว่า 15 คน 

1. อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการ 
 

4 5 20 
สูงมาก 

 2. กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการซับซ้อน 2 3 6 
ปานกลาง 

 3. ขาดระบบฐานข้อมูล และหน่วยวิจัยเพื่อช่วย
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตผลงานวิชาการ 

3 3 9 
ปานกลาง 

10. อาจารยไ์ด้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติน้อยกว่า 2 คน 

1. คุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
สามารถส่งเข้าแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 

3 3 9 
ปานกลาง 

 2. ขาดระบบฐานข้อมูล และหน่วยวิจัยเพื่อช่วย
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตผลงานวิชาการ 

3 3 9 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2-1 
 

การจัดทำ Risk Map 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก (≥16) 
3 3 6 9 12 15  

 

สูง (11-15) 
2 2 4 6 8 10  

 
ปานกลาง (6-10)  

1 1 2 3 4 5  
 

ต่ำ (1-5) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 
 

โอกาสเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเกือบจะแน่นอน  หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณใีด และเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการทำงานท่ี
ผ่านมา 

4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นสูง หรืออาจจะเกดิขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง หรือน่าจะเกิดขึ้นในบางครั้ง และเคยเกิดขึ้นบางครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อย หรืออาจะเกดิขึ้นในบางครั้ง และแทบไม่เกิดขึน้เลยในการทำงานท่ีผ่านมา 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกดิขึ้นเลย 

 
 

 

 

 

 



 

 

ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมากเช่น ไมส่ามารถปฏิบตัิงานหรือให้บริการได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้า
กว่ากำหนดมากกว่า 50%  ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการทีเ่ป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานได ้

4 สูง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหายมาก  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักใน
หลายส่วน  ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 20-50%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์
ของหน่วยงานอย่างรุนแรง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง เช่น ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักใน
บางส่วน  ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 10-20%  มีผลกระทบปานกลางต่อแผนงาน/โครงการที่
เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2 น้อย มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อย  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  มีความผดิปกติในการดำเนินงานและส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิงานหรือให้บริการเพยีงเล็กน้อย  ระยะเวลาปฏิบตัิงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10%  มีผลกระทบต่อ
แผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานเพียงเล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก  มีความผิดปกติในการดำเนนิงานแต่ไมส่่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  ระยะเวลาปฏิบตัิงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 5%  ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน/
โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(3)  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. ผ ล งาน ตี พิ ม พ์ ใน ระดั บ น าน าช าติ ห รื อ
ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
น้อยกว่า 7 เรื่อง 

1. คุณภาพผลงานของอาจารย์ยังไม่สามารถอยู่ใน
เกณฑ์การตีพิมพ์ระดับชาตไิด ้
2. ผลงานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน
ผู้ใช้ประโยชน ์

ด้านการดำเนินงาน 
 

ด้านการดำเนินงาน  

ความเสีย่งภายใน 
 

ความเสีย่งภายใน 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2 
ประเมินระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

ระดับโอกาสที่จะเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

1. ผล งานตี พิ มพ์ ใน ระดั บน าน าชาติ ห รื อ
ผลงานวจิัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
น้อยกว่า 7 เรื่อง 

1. คุณภาพผลงานของอาจารย์ยังไม่สามารถอยู่ใน
เกณฑ์การตีพิมพ์ระดับชาตไิด ้

3 4 12 
สูง 

 2. ผลงานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

3 4 12 
สูง 

 

แบบ SKRU-ERM 2-1 
 

การจัดทำ Risk Map 
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สูงมาก (≥16) 
3 3 6 9 12 15  

 

สูง (11-15) 
2 2 4 6 8 10  

 
ปานกลาง (6-10)  

1 1 2 3 4 5  
 

ต่ำ (1-5) 
 1 2 3 4 5    

 

 

 

 



 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

โอกาสเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเกือบจะแน่นอน  หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณใีด และเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการทำงานท่ีผ่านมา 

4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นสูง หรืออาจจะเกดิขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง หรือน่าจะเกิดขึน้ในบางครั้ง และเคยเกิดขึ้นบางครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อย หรืออาจะเกดิขึ้นในบางครั้ง และแทบไม่เกิดขึน้เลยในการทำงานท่ีผ่านมา 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกดิขึ้นเลย 

 
ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมากเช่น ไมส่ามารถปฏิบตัิงานหรือให้บริการได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่า

กำหนดมากกว่า 50%  ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานได ้

4 สูง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหายมาก  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในหลายส่วน  
ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 20-50%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน
อย่างรุนแรง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง เช่น ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักใน
บางส่วน  ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 10-20%  มีผลกระทบปานกลางต่อแผนงาน/โครงการทีเ่ป็นกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2 น้อย มีผลกระทบตอ่การดำเนินงานน้อย  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  มีความผดิปกติในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการเพยีงเล็กน้อย  ระยะเวลาปฏบิัติงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการ
ที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานเพียงเล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก  มีความผิดปกติในการดำเนนิงานแต่ไมส่่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิงานหรือให้บริการ  ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดไมเ่กิน 5%  ไม่มีผลกระทบตอ่แผนงาน/โครงการที่เป็น
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 
Objective 3.1 เป็นองค์กรคุณภาพ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง
ดา้นการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(3)  

แหลง่ท่ีมาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

คณะมผีลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในน้อยกว่า 4.55 คะแนน 

การกำกับติดตามผลของตัวบ่งช้ีแต่ละ
องค์ประกอบขาดความต่อเนื่อง 
 

ด้านการดำเนินงาน 
  

ความเสีย่งภายใน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อการบริหารคณะอย่างย่ังยืน 
ความเสี่ยง 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

(2) 
ประเภท/ด้าน 

(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(3)  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. รายไดจ้ากทรัพยส์ินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการ
วิชาการ และบริการอื่น ๆ น้อยกวา่ 400,000 บาท 

1. ไม่มีการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
2. ไม่มีเครือข่ายทางงานวิจัยจากองค์กรภายนอก 

ด้านการเงิน 
ด้านกลยุทธ์ 

ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 

2. หน่วยงานภายในคณะมีการจัดหารายได้น้อย
กว่า 100,000 บาท 

1. ขาดการกำหนดนโยบายในการจัดหารายได้ให้
หน่วยงานไดร้ับไปดำเนินการ 

ด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งภายใน 
 

3. ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้   1. ระบบและกลไกการจดัทำหลักสูตรระยะสั้นไม่
ชัดเจน 

ด้านการดำเนินงาน ความเสีย่งภายใน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2 
ประเมินระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 
 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
  ระดับโอกาสที่จะเกิด 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

1. คณะมผีลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
น้อยกว่า 4.55 คะแนน 

1. การกำกับติดตามผลของตวับ่งช้ีแต่ละ
องค์ประกอบขาดความต่อเนื่อง 
 

3 5 15 
สูง 
 

2. รายไดจ้ากทรัพยส์ินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ 
และบริการอื่น ๆ น้อยกว่า 400,000 บาท 

1. ไม่มีการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 

2 5 10 
ปานกลาง 

 2. ไม่มีเครือข่ายทางงานวิจัยจากองค์กรภายนอก 2 3 6 
ปานกลาง 

3. หน่วยงานภายในคณะมีการจัดหารายได้น้อยกว่า 100,000 
บาท 

1. ขาดการกำหนดนโยบายในการจัดหารายได้ให้
หน่วยงานไดร้ับไปดำเนินการ 

3 4 12 
สูง 

4. ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้   1. ระบบและกลไกการจดัทำหลักสูตรระยะสั้นไม่
ชัดเจน 

4 4 16 
สูงมาก 

 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2-1 
 

การจัดทำ Risk Map 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก (≥16) 
3 3 6 9 12 15  

 

สูง (11-15) 

2 2 4 6 8 10  
 

ปานกลาง (6-10)  
1 1 2 3 4 5  

 

ต่ำ (1-5) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

  

โอกาสเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

5 สูงมาก มโีอกาสเกดิขึ้นเกือบจะแน่นอน  หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณใีด และเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการทำงานท่ีผ่านมา 

4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นสูง หรืออาจจะเกดิขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง หรือน่าจะเกิดขึ้นในบางครั้ง และเคยเกิดขึ้นบางครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อย หรืออาจะเกดิขึ้นในบางครั้ง และแทบไม่เกิดขึน้เลยในการทำงานท่ีผ่านมา 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกดิขึ้นเลย 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมากเช่น ไมส่ามารถปฏิบตัิงานหรือให้บริการได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 50%  
ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานได ้

4 สูง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหายมาก  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในหลายส่วน  ระยะเวลา
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 20-50%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง เช่น ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในบางส่วน  ระยะเวลา
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 10-20%  มีผลกระทบปานกลางต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2 น้อย มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อย  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  มีความผดิปกติในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานหรือ
ให้บริการเพียงเล็กน้อย  ระยะเวลาปฏิบัติงานลา่ช้ากว่ากำหนดไม่เกนิ 10%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานเพียง
เล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก  มีความผิดปกติในการดำเนนิงานแต่ไมส่่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ  ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 5%  ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 
Objective 4.1 พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(3)  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. ไม่มีชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน  

1. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
2. ไม่มีแผนที่จะขยายพื้นที่บริการวิชาการ 

ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการดำเนินงาน 

ความเสีย่งภายใน 
ความเสีย่งภายใน 

2. องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

1. ขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

ด้านการดำเนินงาน ความเสีย่งภายใน 

 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 1 
การสำรวจความเสี่ยง 

 

Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 
ความเสี่ยง 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

(2) 
ประเภท/ด้าน 

(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(3)  

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดหรือภมูิภาคอย่างยั่งยืนไมเ่พิ่มขึ้นจากเดิม  

ไม่มีนโยบายการสร้างภาคเีครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

ด้านกลยุทธ์ 
 
  

ความเสีย่งภายใน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2 
ประเมินระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง  ระดับโอกาสที่จะเกิด 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

1. ไม่มีชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน  

1. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
 

1 5 5 
ต่ำ 

 2. ไม่มีแผนท่ีจะขยายพื้นท่ีบริการวิชาการ 3 3 9 
ปานกลาง 

2. องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

1. ขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่
ชุมชน 

5 5 25 
สูงมาก 

3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดหรือภมูิภาคอย่างยั่งยืนไมเ่พิ่มขึ้นจากเดิม  

1. ไม่มีนโยบายการสรา้งภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2 3 6 
ปานกลาง 

 



 

 

แบบ SKRU-ERM 2-1 
 
 

การจัดทำ Risk Map 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก (≥16) 
3 3 6 9 12 15  

 

สูง (11-15) 
2 2 4 6 8 10  

 
ปานกลาง (6-10)  

1 1 2 3 4 5  
 

ต่ำ (1-5) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

โอกาสเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเกือบจะแน่นอน  หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณใีด และเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการทำงานท่ีผ่านมา 

4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นสูง หรืออาจจะเกดิขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง หรือน่าจะเกิดขึ้นในบางครั้ง และเคยเกิดขึ้นบางครั้งในการทำงานท่ีผ่านมา 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึน้น้อย หรืออาจะเกดิขึ้นในบางครั้ง และแทบไม่เกิดขึน้เลยในการทำงานท่ีผ่านมา 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกดิขึ้นเลย 

 
ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมากเช่น ไมส่ามารถปฏิบตัิงานหรือให้บริการได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 50%  ไม่สามารถ

บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานได ้

4 สูง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหายมาก  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในหลายส่วน  ระยะเวลาปฏิบตัิงานล่าช้า
กว่าเป้าหมายประมาณ 20-50%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างรนุแรง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง เช่น ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในบางส่วน  ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 10-20%  มีผลกระทบปานกลางต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2 น้อย มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อย  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  มีความผดิปกติในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานหรือให้บริการ
เพียงเล็กน้อย  ระยะเวลาปฏิบตัิงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10%  มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานเพียงเล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก  เช่น  ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก  มีความผิดปกติในการดำเนนิงานแต่ไมส่่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ  ระยะเวลาปฏิบตัิงานลา่ช้ากว่ากำหนดไมเ่กิน 5%  ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการทีเ่ป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน 



 

 

แบบ SKRU-ERM 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 

ความเสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงหลัก 

(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1. ไม่สามารถจดัตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

1 . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ข า ด
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

ไม่สามารถตั้ง
ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการไดต้าม
ระยะเวลาที่
กำหนดใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

16 
สูงมาก 

   ✓ จัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ส ร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเกษตรและอาหารเพื่อ
ท้องถิ่น 
 

30 กันยายน 2565/ 
รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 

2. อัตราการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 
 

1. การประชาสัมพันธ์
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

อัตราการ
รับเข้านักศึกษา
ใหมต่่ำกว่าร้อย
ละ 80 เป็น
เวลา 2 ปี
ติดต่อกัน 

 

12 
สูง 

   ✓ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น
ร ะ ห ว่ า ง  ก บ .  แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำ
แผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
และวิธีการขับเคลื่อน 

30 ธันวาคม 2564/ 
กบ./คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์



 

 

 2. หลักสู ต รไม่ ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
 

หลักสตูรทีม่ี
จำนวน
นักศึกษาแรก
เข้าน้อยกว่า
แผนรับ 2 
หลักสตูร 

15 
สูง 

   ✓ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรทำแบบสอบถาม
เรื่องเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกมาเรียนในคณะเพื่อ
นำข้อมูลไปประกอบการ
จัดทำหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

31 มกราคม 2565/ 
คณบด/ีรองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการฯ / 

ประธาน
กรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 3. การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 
 

หลักสตูรที่มี
จำนวน
นักศึกษาแรก
เข้าน้อยกว่า
แผนรับ 2 
หลักสตูร 

25 
สูงมาก 

   ✓ สร้างมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด -19 
ภายในคณะ เพื่อเผยแพร่
ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความ
เช่ือมั่นในการเลือกเข้ามา
เรียนในคณะ 

31 มกราคม 2565/ 
กบ. 

3. ผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการน้อยกว่า 59 
คน 

1 . ก ารข าด แค ลน ทุ น
ทรัพย์ ของผู้ ปกครอง/
นักศึกษา 
 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
ประกอบอาชีพ
อิสระ/
ผู้ประกอบการ
น้อยกวา่ 59 
คน 

20 
สูงมาก 

   ✓ จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ แ ก่
นั กศึ กษาช้ันปีที่  4 เพื่ อ
สร้างความมั่ น ใจในการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
เป็นผู้ประกอบการ 

30 กันยายน 2565/ 
รองคณบดฝี่าย
พัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

4. นักศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ
น้อยกว่า 47 คน 

1. ทัศนคติของนักศึกษา
ต่อระบบสหกิจศึกษา 

จำนวน
นักศึกษาใน
ระบบสหกิจ

20 
สูงมาก 

   ✓ จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ แ ก่
นักศึกษาเพื่อจุดประกาย
และตัดสินใจเข้าร่วมการ

31 ธันวาคม 2564/ 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ



 

 

ศึกษาหรือสห
กิจนานาชาติ
น้อยกว่า 47 คน 

ฝึกประสบการณ์ สหกิจ
ศึกษา 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

5. นักศกึษาได้รับรางวัล
ระดับชาตหิรือนานาชาติ
น้อยกว่า 4 คน 

1 .  เ ว ที ก า ร แ ข่ ง ขั น
ระดับชาติหรือนานาชาติ
น้อยลง 
 

จำนวน
นักศึกษาได้รบั
รางวัล
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติน้อย
กว่า 4 คน 

16 
สูงมาก 

   ✓ จัดหาเวทีการแข่งขันใน
รูปแบบออนไลน์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

30 กันยายน 2565/ 
รองคณบดฝี่าย
พัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ/
ประธาน

กรรมการบริหาร
หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
 

ความเสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงหลัก 

(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติหรือผลงานวิจัย
น ำ ไป ใช้ป ระ โย ชน์ ต่ อ
ชุมชนและสังคมน้อยกว่า 
7 เรื่อง 

1. คุณภาพผลงานของ
อาจารย์ยังไม่สามารถอยู่
ในเกณฑ์การตีพิมพ์
ระดับชาตไิด ้

จำนวนผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติหรือ
ผลงานวิจัย
นำไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและ
สังคมน้อยกว่า 
7 เรื่อง 

12 
สูง 

   ✓ จัดอบรมเกี่ยวกับการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

31 มีนาคม 2565/ 
รองคณบดฝี่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ 
 
 
 
 

 2. ผลงานวิจัยไม่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน
ผู้ใช้ประโยชน ์

 12 
สูง 

   ✓ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
และนวัตกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพบุคล
การด้านการเกษตรและ
อาหารเพื่อพฒันาท้องถิ่น 

30 มิถุนายน 2565/ 
รองคณบดฝี่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงหลัก 

(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1. คณะมผีลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในน้อยกว่า 4.55 
คะแนน 

1. การกำกับติดตามผล
ของตัวบ่งช้ีแต่ละ
องค์ประกอบขาดความ
ต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมิน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
คณะน้อยกว่า 
4.55 คะแนน 

15 
สูง 

   ✓ 
 
 
  

กำหนดให้มีการรายงานผล
ต า ม ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดื อน  เพื่ อท ราบ ถึ งการ
บรรลุ เป้ าห ม าย  ปัญ ห า 
อุ ป ส ร ร ค  เพื่ อ ห า แ น ว
ทางแก้ไข 

31 พฤษภาคม 2565/ 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา/
นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. หน่วยงานภายในคณะมี
การจัดหารายได้น้อยกว่า 
100,000 บาท 

ขาดการกำหนดนโยบาย
ในการจัดหารายได้ให้
หน่วยงานไดร้ับไป
ดำเนินการ 

คณะมรีายได้
น้อยกว่า 
100,000 บาท 

12 
สูง 

   ✓ 
 

กำห น ดน โยบ าย ใน การ
จัดหารายได้ให้หน่วยงาน
ได้รับไปดำเนินการ 

31 ธันวาคม 2564/ 
คณบด ี
 

3. ไม่มีหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อจัดหารายได้   

ระบบและกลไกการจัดทำ
หลักสตูรระยะสั้นไม่
ชัดเจน 

จำนวนหลักสตูร
ระยะสั้นเพื่อ
จัดหารายได้
น้อยกว่า 1 
หลักสตูร   

16 
สูงมาก 

   ✓ 
 

จัดทำระบบและกลไกการ
จัดทำหลักสูตรระยะสั้น 

31 มีนาคม 2565/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ SKRU-ERM 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

ดัชนชีี้วัดความ
เสี่ยงหลัก 

(KRI) 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1. องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

1. ขาดกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

จำนวนองค์
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่
นำไปใช้
ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้น้อย
กว่า 1 เรื่อง/ช้ิน 

25 
สูงมาก 

   ✓ 
 

จัดทำแผนการถ่ายทอดองค์
ความรู้  หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

31 มกราคม 2565/ 
รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 
 



 

 

คำอธิบายรายงาน การสำรวจความเสี่ยง  (แบบ SKRU-ERM 1) 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้ระบุในประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์) 
2. ความเสี่ยง  เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินโครงการ/งาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์   
3. ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงว่าเกิดจากอะไร  
4. ประเภท/ด้าน ให้ระบุประเภท/ด้านของความเสี่ยงว่าเป็นด้านใด  ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, ความ

เสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
5. แหล่งที่มาของความเสี่ยง  ให้ระบุที่มาของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ว่าเป็นความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย หรือความเสี่ยงภายนอกมหาวิ ทยาลัย 

(แหล่งที่มาของความเสี่ยงภายนอก เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานภายนอก สภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติ 
การเมือง เป็นต้น) 

 
คำอธิบายรายงาน ประเมินระดับความเสี่ยง  (แบบ SKRU-ERM 2) 

 
1. ความเสี่ยง   ความเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 1 ในคอลัมน์ (2)   
2. ปัจจัยเสี่ยง    ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 1 ในคอลัมน์ (3)   
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ให้วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ในคอลัมน์ (2)  แต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตารางระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

(Likelihood)   และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  (Impact)   ในแบบฟอร์ม 
แบบ SKRU-ERM 2-1 มาเป็นเครือ่งมือในการวิเคราะห์ 

4. ระดับความเสี่ยง ให้ระบุค่าคะแนนที่ได้จากผลคูณ ในช่อง “โอกาส”  กับ “ผลกระทบ”  ในคอลัมน์  (3)  และนำไปเทียบกับตาราง Risk  Map  ใน
แบบฟอร์ม แบบ SKRU-ERM 2-1  ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด  โดยให้ระบุผลคูณและระดับความเสี่ยงที่วัดได้  เช่น โอกาส  = 4 
ผลกระทบ   = 5  ผลคูณ  (4*5=20)  ตกอยู่ในพื้นท่ีความเสี่ยงสูงมาก  นำผลที่ได้ไปใส่ในคอลัมน์ (4)  ว่า  20 = สูงมาก 



 

 

 
คำอธิบายรายงาน แผนการบริหารความเสี่ยง  (แบบ SKRU-ERM 3) 

1. ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 2 ในคอลัมน์ (1)   
2. ปัจจัยเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 2 ในคอลัมน์ (2)   
3. ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงหลัก มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger  Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพ่ือใช้ประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของ

แผนบริหารความเสี่ยงและต้องสอดคล้องกับ ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ช่วงเบี่ยงเบนของค่าระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้(Risk Tolerance) 

4. ระดับความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินระดับความเสี่ยงในแบบ SKRU-ERM 2 คอลัมน์ที่ 4 
5. วิธีการบริหารความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดย

เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ โดยวิธีการ
จัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) การถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Transfer) และการยอมรับความเสี่ยง (Take) 

6. แนวทางปรับปรุง ระบุวิธีการที่จะดำเนินการเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะต้องเป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ 

7. กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบตามแนวทางปรับปรุง  


