
RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง
(โอกาสXผลกระทบ)

1.หลักสูตรท่ีเปดิสอนไม่เปน็ไปตามความต้องการของตลาด P

2. บณัฑิตท่ีจบล้าช้ากว่าปกติตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด P

3. กระบวนการเก็บผลการประเมินไม่ครอบคลุม P

4. การบริหารจัดการหลักสูตรท า ใหน้ักศึกษาไม่จบตามหลักสูตร P

5. ตลาดแรงงานน าปญัญาประดิษฐ์มาทดแทนแรงงานมนุษย์ P

6.บณัฑิตท่ีจบมาแล้วไม่อยากท างานตรงตามสาขาหรือไม่ท างานประจ า P

7.การเปล่ียนแปลงองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของตลาดแรงงานท่ีรวดเร็วท าใหบ้ณัฑิตท่ี
ผลิตไม่ตอบสนองความต้องการ

P

8.ช่วงเวลาการรับสมัครงานของสถานประกอบการ(บางสถานประกอบการ)ไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีบณัฑิตจบการศึกษา

P

1. มหาวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างเครือข่ายตามเปา้หมาย
P

2. ขาดความต่อเนื่องในการขับเคล่ือนความร่วมมือกับเครือข่าย P

3. สภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการประสานงานภายในของ
มหาวิทยาลัยมีความล่าช้า P

4. คุณภาพและพฤติกรรมของบณัฑิตไม่พงึประสงค์ต่อความต้องการของเครือข่าย P

5. เครือข่ายภายนอกมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร หรือนโยบายการด าเนินการเร่ือง
ความร่วมมือ

P

6. เครือข่ายได้ท าความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอืน่ P

9
(ปานกลาง)

Treat - การลด/
การควบคุมความ

เส่ียง

การจัดการ
ความเส่ียง*

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 2562
วิสัยทศัน์ /เปา้หมายหลัก มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ อย่างยัง่ยืน
ยุทธศาสตร/์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏบิติัการ (Hands-On)
เปา้หมายยุทธศาสตร/์พันธกิจ เพื่อพฒันาและผลิตก าลังคนนักปฏบิติัในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศใหม้ีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประเด็นความเส่ียง ปจัจัยความเส่ียง
ปจัจัยความเส่ียง(P) การประเมินความเส่ียง

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
บณัฑิตท่ีมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี
 หลังส าเร็จการศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 70 

เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิตระหว่าง
มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน ไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย 10 เครือข่าย

5 4
20

(สูงมาก)

Treat - การลด/
การควบคุมความ

เส่ียง

3 3
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RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง
(โอกาสXผลกระทบ)

การจัดการ
ความเส่ียง*

ประเด็นความเส่ียง ปจัจัยความเส่ียง
ปจัจัยความเส่ียง(P) การประเมินความเส่ียง

1. การสร้างเครือข่ายมุ่งเปา้ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เนื่องจากไม่มีการก าหนด
จ านวนรับท่ีชัดเจน

P

2. กระบวนการแนะแนวหรือประชาสัมพนัธ์ขาดประสิทธิภาพและล่าช้า P

3. หลักสูตรท่ีเปดิสอนไม่เปน็ท่ีรู้จักของตัวปอ้น P

4. หลักสูตรไม่ได้ใหค้วามส าคัญในการหาตัวปอ้น P

5. การแข่งขันทางด้านการศึกษา การเปดิหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยคู่แข่ง หรือ
ค่านิยมทางการศึกษา

P

6. อัตราของวัยเรียนในระบบลดลง P

7. สถาบนัการศึกษากลุ่มเปา้หมายมีการเปดิหลักสูตรระดับปริญญาตรี P

*การจัดการความเส่ียง 1. Take - การยอมรับความเส่ียง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเส่ียง 3. Transfer - การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง 4. Terminate - การหลีกเล่ียงความเส่ียง

.............................................................................................
(.........................................................................................)
วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ.....................

อัตราตัวปอ้นท่ีจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีลดลง
 ท าใหย้อดนักศึกษาไม่เปน็ไปตามแผนรับ ร้อยละ 85

5 5
Treat - การลด/
การควบคุมความ

เส่ียง

25
(สูงมาก)
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RM-2561-02

ภายใน ภายนอก
1. การสร้างเครือขา่ยมุ่งเปา้ ไม่บรรลุตามวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว ้
เน่ืองจากไม่มีการก าหนดจ านวนรับทีช่ดัเจน P

1. การบริหารจดัการโครงการใหเ้กดิประสิทธภิาพเน้น 
การระบจุ านวนรับและเกณฑ์การรับนักศึกษาใหช้ดัเจน 
กอ่นระยะเวลาจดัโครงการ

2. กระบวนการแนะแนวหรือประชาสัมพนัธข์าดประสิทธภิาพและ
ล่าชา้ P

1. สร้างกระบวนการบรูณาการการแนะแนวทีมี่
ประสิทธภิาพในทกุระดับ (ระดับหลักสูตร ระดับสาขา 
ระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย)

3. หลักสูตรทีเ่ปดิสอนไม่เปน็ทีรู้่จกัของตัวปอ้น P 1. เร่งประชาสัมพนัธใ์หเ้ปน็ทีรู้่จกั
4. หลักสูตรไม่ได้ใหค้วามส าคัญในการหาตัวปอ้น

P
1. ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา พจิารณาการบริหารงาน
หลักสูตรใหมี้ประสิทธภิาพและประสิทธผล

5. การแขง่ขนัทางด้านการศึกษา การเปดิหลักสูตร จาก
มหาวทิยาลัยคู่แขง่ หรือค่านิยมทางการศึกษา

P

1. สร้างกระบวนการแนะแนวเชงิรุก เพือ่ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลัย (แนะแนวภายใน
มหาวทิยาลัยและแนะแนวภายนอกมหาวทิยาลัย)

6. อตัราของวยัเรียนในระบบลดลง

P

1. ขยายชอ่งทางการศึกษา เชน่ การจดัการศึกษาแบบการ
เรียนรู้ตลอดชวีติ 
2. จดัท าหลักสูตรระยะส้ันเพือ่ยกระดับความรู้
ความสามารถ 
3. จดัท าโครงการปรับวฒิุการศึกษาส าหรับผู้ทีอ่ยูใ่นสาย
อาชพี

7. สถาบนัการศึกษากลุ่มเปา้หมายมีการเปดิหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี P

1. สร้างหลักสูตรร่วมผลิตบณัฑิต

ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร์
อตัราตัวปอ้นทีจ่ะเขา้ศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลัยทีล่ดลง ท าใหย้อดนักศึกษาไม่
เปน็ไปตามแผนรับ ร้อยละ 85

25
(สูงมาก)

แผนบรหิารความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ 2562
วสิยัทศัน์ /เปา้หมายหลกั มหาวทิยาลัยชัน้น าด้านวชิาชพีและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติของสังคม ชมุชน ทอ้งถิน่ อยา่งยัง่ยนื
ยทุธศาสตร/์พันธกิจ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาการศึกษาเพือ่ผลิตก าลังคนนักวชิาชพีทีเ่น้นปฏบิติัการ (Hands-On)
เปา้หมายยทุธศาสตร/์พันธกิจ เพือ่พฒันาและผลิตก าลังคนนักปฏบิติัในสาขาวชิาชพี ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของประเทศใหมี้ความเขม้แขง็ ยัง่ยนื และยดึม่ันในจรรยาบรรณวชิาชพี

ประเด็นความเส่ียง ปจัจยัความเส่ียง
ปจัจยัความเส่ียง(P)

แนวทางการจดัการความเส่ียง/โครงการ/กจิกรรม ก าหนดแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบระดับความเส่ียง

แผนความเสีย่ง/1



RM-2561-02

ภายใน ภายนอก
ประเด็นความเส่ียง ปจัจยัความเส่ียง

ปจัจยัความเส่ียง(P)
แนวทางการจดัการความเส่ียง/โครงการ/กจิกรรม ก าหนดแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบระดับความเส่ียง

1.หลักสูตรทีเ่ปดิสอนไม่เปน็ไปตามความต้องการของตลาด

P

1. เพิม่มาตรการ วเิคราะหค์วามต้องการของตลาดทกุคร้ัง
กอ่นอนุมัติเปดิหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
2. พฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานประกอบการอยา่งจริงจงั

2. บณัฑิตทีจ่บล้าชา้กวา่ปกติตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด P 1. ปรับกระบวนการประเมินผลของบณัฑิตการศึกษา
3. กระบวนการเกบ็ผลการประเมินไม่ครอบคลุม P 1. ควรใหห้ลักสูตรเกบ็ขอ้มูลการประเมินผลของบณัฑิต
4. การบริหารจดัการหลักสูตรท า ใหนั้กศึกษาไม่จบตามหลักสูตร

P
1. ปรับแผนการเรียนใหส้อดคล้องกบับริบทของผู้เรียนแต่
ละรุ่น

5. ตลาดแรงงานน าปญัญาประดิษฐ์มาทดแทนแรงงานมนุษย์ P 1. พฒันาหลักสูตรใหมี้ความทนัสมัยตลอดเวลา
6.บณัฑิตทีจ่บมาแล้วไม่อยากท างานตรงตามสาขาหรือไม่ท างาน
ประจ า

P

1. ปลูกฝังและสร้างแรงจงูใจแกบ่ณัฑิตใหรั้กในวชิาชพีมาก
ขึน้
2. สร้างบณัฑิตใหเ้ปน็ผู้ประกอบการในสายวชิาชพีน้ันๆ

7.การเปล่ียนแปลงองค์ความรู้หรือเทคโนโลยขีองตลาดแรงงานที่
รวดเร็วท าใหบ้ณัฑิตทีผ่ลิตไม่ตอบสนองความต้องการ P

1. จดัท าหลักสูตรร่วมกบัสถานประกอบการ

8.ชว่งเวลาการรับสมัครงานของสถานประกอบการ(บางสถาน
ประกอบการ)ไม่สอดคล้องกบัชว่งเวลาทีบ่ณัฑิตจบการศึกษา P

1. ท า MOU กบัสถานประกอบการ 

..................................................................................................
(.................................................................................................)
วนัที่.............เดือน..........................................พ.ศ..................

ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร์
บณัฑิตทีมี่งานท าตรงสาขาวชิาชพีมีงานท า
ภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา ไม่ถงึ
ร้อยละ 70 

20
(สูงมาก)

แผนความเสีย่ง/2



RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(โอกาสXผลกระทบ)

1. บุคลากรขาดการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ P

2. บุคลากรขาดการน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิชาการหรือมีการเผยแพร่อยู่ใน
วงจ ากัด P

3. บุคลากรขาดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก P

4. บุคลากรขาดทักษะในการน าเสนองานวิจัย P

5. ขาดการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการและนวัตกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ P

6. ฐานข้อมูลท่ีใช้เผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบัน P

7. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P

8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่ยอมปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานจากรูปแบบเดิม

P

1.บุคลากรขาดประสบการณ์ในการน าเสนอหรือสร้างเครือข่ายเพื่อหาทุนใน
การสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการด าเนินการตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย

P

2.การจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพหรือเกิดความผิดพลาด
ของขั้นตอนการได้มาซ่ึงข้อข้อมูล P

3. ระบบการจัดการงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
และมีความซับซ้อน จึงท าให้บุคลากรไม่กระตือรือร้นท่ีของบประมาณการวิจัย P

4.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีงบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุน
มหาวิทยาลัย

P

5.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นถึงความส าคัญหรือประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

P

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย
 ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม 
ไม่ถึง 100 หน่วยงาน

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง(P) การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความเสี่ยง*

4 3
12
(สูง)

Treat - การลด/การ
ควบคุมความเส่ียง

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ไม่ถึง 
100 ล้านบาท

4 3
Treat - การลด/การ
ควบคุมความเส่ียง

12
(สูง)

ประเมนิความเสีย่ง/1



RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(โอกาสXผลกระทบ)

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง(P) การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความเสี่ยง*

1. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการและนวัตกรรมสร้างมูลค่า P

2. ภาระงานและหน้าท่ีอื่นๆ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจการรับทุนวิจัยท่ีเป็น
ภาระผูกพัน

P

3. ขาดหลักการวิเคราะห์มูลค่าเพื่อตีมูลค่าเป็นตัวงบประมาณ P

4. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการและนวัตกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ P

5.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นถึงความส าคัญหรือประโยชน์ของ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย

P

*การจัดการความเส่ียง 1. Take - การยอมรับความเส่ียง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเส่ียง 3. Transfer - การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง 4. Terminate - การหลีกเล่ียงความเส่ียง

.............................................................................................
(.........................................................................................)

วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ.....................

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการและนวัตกรรม ไม่ถึง 150 ล้านบาท

3 3
9

(ปานกลาง)
Treat - การลด/การ
ควบคุมความเส่ียง

ประเมนิความเสีย่ง/2



RM-2561-02

ภายใน ภายนอก
1.บุคลากรขาดประสบการณ์ในการน าเสนอหรือสร้าง
เครือข่ายเพื่อหาทุนในการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการด าเนินการตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย

P

1. ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์
2. สร้างเครือข่ายหรือเวทีเพื่อฝึกประสบการณ์ในการ
น าเสนอ

2.การจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพหรือ
เกิดความผิดพลาดของขั้นตอนการได้มาซ่ึงข้อข้อมูล P

1. จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลท้ัง
กระบวนการ

3. ระบบการจัดการงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน และมีความซับซ้อน จึงท าให้บุคลากรไม่
กระตือรือร้นท่ีของบประมาณการวิจัย P

1. มีการช้ีแจงระบบการเบิกจ่ายให้กับนักวิจัยอย่างชัดเจน
ท่ีทันสมัย
2. ระบุหน่วยงานท่ีต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

4.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีงบประมาณ หรือ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัย P

1. สร้างเครือข่ายใหม่ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้ออมจากการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

5.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นถึงความส าคัญหรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย P

1. สร้างความเข้าใจกับเครือข่าย ในความส าคัญของการ
ด าเนินงานพันธกิจมหาวิทยาลัยและส่ิงท่ีเป็นผลกระทบ
ด้านบวกจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีเครือข่าย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคมได้รับ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง(P)

ระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการ ไม่ถึง 100 ล้าน
บาท

12
(สูง)

แผน/1



RM-2561-02

ภายใน ภายนอก
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง(P)
ระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ

1. บุคลากรขาดการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ P

2. บุคลากรขาดการน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิชาการหรือมี
การเผยแพร่อยู่ในวงจ ากัด P

3. บุคลากรขาดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอก P

4. บุคลากรขาดทักษะในการน าเสนองานวิจัย P

5. ขาดการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

P

6. ฐานข้อมูลท่ีใช้เผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่เป็น
ปัจจุบัน

P

7. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P

1. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมต้องมาจากความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบ 
หรือผู้ท่ีต้องใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่ยอมปรับ
รูปแบบการด าเนินงานจากรูปแบบเดิม P

1. ท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม 
อย่างเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเป็นท่ีปรึกษา 
ระบบพี่เล้ียง เป็นต้น

..................................................................................................
(.................................................................................................)
วันท่ี.............เดือน..........................................พ.ศ..................

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้ประโยชน์จากการ
ใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการและนวัตกรรม ไม่ถึง 100
 หน่วยงาน

12
(สูง)

1. สร้างกระบวนการหรือมาตรการ เพื่อให้เกิดการน า
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการและนวัตกรรม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ท่ีต้องการน าไปใช้ประโยชน์
2.  เพิ่ม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

แผน/2



RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง
(โอกาสXผลกระทบ)

1. การสร้างผลงานไม่ตอบโจทย์หรือขาดองค์ความรู้ในการสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

P

2. มีหน่วยงานภายนอกที่มีพนัธกิจและเสนอผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาล้านนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

P

3. ขาดเวทีน าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

P

*การจัดการความเส่ียง 1. Take - การยอมรับความเส่ียง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเส่ียง 3. Transfer - การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง 4. Terminate - การหลีกเล่ียงความเส่ียง

การจัดการ
ความเส่ียง*

ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร์
รางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ไม่
ถึง 6 รางวัล

.............................................................................................
(.........................................................................................)

วันที.่............เดือน......................................พ.ศ.....................

3 3
9

(ปานกลาง)
Treat - การลด/การ
ควบคุมความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง
ปัจจัยความเส่ียง (P) การประเมินความเส่ียง

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ /เปา้หมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร/์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภมูิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เปา้หมายยุทธศาสตร/์พันธกิจ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภมูิใจในภมูิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และปรัชญา



RM-2561-01

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง
(โอกาสXผลกระทบ)

1. ขาดความตระหนักในการใชห้ลักธรรมาภบิาล 10 ขอ้ อยา่งจริงจงัทัว่ทัง้
องค์กร P

2. ขาดการวางแผนการด าเนินงานทีจ่ะน าไปสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล P

3. กระบวนการเกบ็ขอ้มูลและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเปน็ระบบไม่มี
ประสิทธภิาพ P

4. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มี
การเปล่ียนแปลง

P

*การจดัการความเส่ียง 1. Take - การยอมรับความเส่ียง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเส่ียง 3. Transfer - การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง 4. Terminate - การหลีกเล่ียงความเส่ียง

การจดัการ
ความเส่ียง*

ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวทิยาลัยทางด้านหลักธรรมาภบิาล
  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ถงึ ร้อยละ 80

.............................................................................................
(.........................................................................................)
วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.....................

5 5
25

(สูงมาก)
Treat - การลด/การ
ควบคุมความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง ปจัจยัความเส่ียง
ปจัจยัความเส่ียง (P) การประเมินความเส่ียง

แบบประเมนิความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ 2562
วสิยัทศัน์ /เปา้หมายหลกั มหาวทิยาลัยชัน้น าด้านวชิาชพีและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติของสังคม ชมุชน ทอ้งถิน่ อยา่งยัง่ยนื
ยทุธศาสตร/์พันธกิจ ยทุธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองค์กร
เปา้หมายยทุธศาสตร/์พันธกิจ เพือ่มหาวทิยาลัยมีการบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภบิาล เพิม่ประสิทธภิาพและประสิทธผิล และสร้างค่านิยมร่วม



RM-2561-02

ภายใน ภายนอก
1. ขาดความตระหนักในการใช้หลักธรรมาภบิาล 10 ข้อ อย่าง
จริงจังทั่วทั้งองค์กร P

1. ส่งเสริมกระตุ้นการใช้หลักธรรมภบิาลอย่างเป็นรูปธรรม
2. สร้างความเข้าใจในหลักธรรมาภบิาลทั่วทั้งองค์กร

2. ขาดการวางแผนการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภบิาล P

1. วางแนวทางการใช้หลักธรรมาภบิาลสู่การด าเนินงาน
ปกติ

3. กระบวนการเก็บข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบไม่มีประสิทธิภาพ P

1. จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลทั้ง
กระบวนการและการรายงนผลการด าเนินงานให้ตรง
ประเด็นกับการประเมิน

4. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีการเปล่ียนแปลง

P

1. ด าเนินการตามหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลตามหลักธรรมาภบิาลในทุก
มิติ

..................................................................................................
(.................................................................................................)
วันที.่............เดือน..........................................พ.ศ..................

ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคับ 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภบิาล  ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ถึง ร้อยละ 80 25

(สูงมาก)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ /เปา้หมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร/์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เปา้หมายยุทธศาสตร/์พันธกิจ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภบิาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม

ประเด็นความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง
ปัจจัยความเส่ียง (P) ระดับความ

เส่ียง
แนวทางการจัดการความเส่ียง/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ
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