
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร



ความเส่ียง (Risk)

การประเภทความเส่ียงท่ีส าคัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  8 ด้าน ดังน้ี 
1) ความเส่ียงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)
2) ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F)
3) ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)
4) ความเส่ียงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C) 
5) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)
6) ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือองค์กร (Reputational Risks: R)
7) ความเส่ียงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)  
8) ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ (Other :O2) ด้านเหตุการ์ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

การระบุความเส่ียง

คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึง
อาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหาร

ปัจจัยความเส่ียง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดท่ีไหน เม่ือใดและจะเกิดข้ึนได้อย่างไร
และทาไม ท้ังน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการความเส่ียง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ปัจจัยความเส่ียงพิจารณาได้จาก
1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ี ระบบการท างาน ฯลฯ



ภายใน ภายนอก
1* จ านวนนักศึกษาตัวป้อนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่

เป็นไปตามแผนรับ
1. แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง       
2. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  (ได้
ด าเนินการแก้ไขปัจจัยเส่ียงเรียบร้อยแล้ว) แต่ต้องเพ่ิมวิธีการ ช่องทาง 
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน 
3. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง 
นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า 
4. ค่านิยมในการเลือกหลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 
5. รูปแบบการจัดการเรียนการการสอนท่ีไม่ทันสมัยเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบัน (รูปแบบการจัดการเวลาเรียน / non degree /ฝึกอบรม
 / ออนไลน์ / credit bank)
6. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอันเน่ืองจากสภาวะการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน

P P ความเส่ียงทางด้านยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์

2* การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลต่อการ
ผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ บัณฑิตไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี 

1. สถานประกอบการเปล่ียนมาตรฐานการผลิตตามเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง
2.การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลต่อการผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ 
2. การฝึกทักษะของผู้เรียนไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
3. ส่ิงสนับสนุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
4. การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การเรียนท่ีเน้นผลลัพธ์ และขาด
ผู้สอนท่ีมีทักษะด้านวิชาชีพท่ีสามารถถอดบทเรียนด้านวิชาการให้ทัน
ตามความต้องการในการเปล่ียนแปลงของการพัฒนานักปฏิบัติท่ีสามารถ
ท างานได้จริงในกลุ่มผู้ประกอบการ
5. ความพร้อมของห้องเรียน ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ งานวิจัยบริการวิชาการ ความมม่ันคง 
ความปลอดภัย เช่น กรณีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
6. คุณภาพของผู้เรียนลดลง

P P ความเส่ียงทางด้านยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์

3* งบประมาณไม่เพียงพอในการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนใน
การด าเนินงานตามพันธกิจคณะ และสภาพคล่องเงิน
หมุนเวียนของคณะลดลง

1. งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ลดลง (เสถียรภาพทางการเงิน
ลดลง)
2. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือ
แหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้
4. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
5. รายรับจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินลดลง

P ความเส่ียงทางด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษ
ท่ี 21

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์: เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสร้างค่านิยมร่วม
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบฟอร์มท่ี 1 การระบุความเส่ียง

ประเภทความเส่ียง

ล าดับ

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
แหล่งท่ีมาความ

เส่ียง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา



ภายใน ภายนอก

แบบฟอร์มท่ี 1 การระบุความเส่ียง

ประเภทความเส่ียง

ล าดับ

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
แหล่งท่ีมาความ

เส่ียง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา

4 แหล่งทุนเปล่ียนระบบ/เปล่ียนโครงสร้างการสนับสนุน
โครงการวิจัย

1. นักวิจัยขาดทักษะ การปรับตัว และนักวิจัยพ่ีเล้ียงในการเขียนแผน
งานวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของแหล่งทุน
2. การบริหารจัดการแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการเปล่ียนแปลง 
3. อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าการวิจัยไม่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P P ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน

5 บุคลากรขาดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทาง
ราชการเป็นหลัก 

1. บุคลากรน าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง (ท าให้รัฐเสียประโยชน์) 
2. การปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้ทรัพย์สิน 
3.ระบบการรับงานบริการกับหน่วยงานภายนอก
4.ขาดการทุ่มเทในการท างาน

P ความเส่ียงด้านทุจริต

6 วิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมลดลง

1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
บุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม
2. งบประมาณสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง
หรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
4. วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
5.

P ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์ : เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสร้างค่านิยมร่วม
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม
กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

ยุทธศาสตร์  2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ



ภายใน ภายนอก

แบบฟอร์มท่ี 1 การระบุความเส่ียง

ประเภทความเส่ียง

ล าดับ

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
แหล่งท่ีมาความ

เส่ียง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา

7 ขาดการบริหารจัดการข้อมูล และการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างชุมชน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 .ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลและเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกันท้ังระบบ
 2. การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ
สู่การเรียนการสอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม 
3. ขาดการรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย
 ชุมชนเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดและการรับรู้อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยภายนอก
4.ขาดการรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
5.การบริการวิชาการ/การเข้าชุมชน ไม่ตอบโจทย์ชุมชน ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
6.การประชาพันธ์ คณะ ในทุกๆ ด้าน ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
7.ข้อมูลของชุมชนเป้าหมายในพ้ืนท่ีบริการของคณะ ไม่มีระบบการ
จัดการข้อมูล เพ่ือการพัฒนาชุมชน

P ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน

8  การปรับตัวและการรับรู้ของบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน

1. บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการพัฒนางาน
ในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
2. ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดการเช่ือมโยง ถ่ายทอดความเช่ียวชาญ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
จากรุ่นสู่รุ่น 
4. ขาดการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรม
องค์กรเดียวกัน
2.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
3.บุคลากรไม่มีความรักในองค์กร ไม่มี core value ร่วมกัน 
4.แรงบันดาลใจในการท างานลดลง 
5.ระบบกลไกในการควบคุม จูงใจ และแนวทางปฏิบัติงาน 
6.ขาดการส่งเสริมการรักองค์กร และไม่เกิดประสิทธิผล
7.บุคลากรขาดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว   
8.การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้การพัฒนา

P ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษ
ท่ี 21
ยุทธศาสตร์  2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์ : เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสร้างค่านิยมร่วม
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้



ภายใน ภายนอก

แบบฟอร์มท่ี 1 การระบุความเส่ียง

ประเภทความเส่ียง

ล าดับ

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
แหล่งท่ีมาความ

เส่ียง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา

9 การปรับตัวในการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนตาม
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต (New Normal) ตาม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการระบาดของเช้ือโรค

1. บุคลากรขาดทักษะ ในการส่ือสารและพัฒนางานในการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี
2. ขาดการส่ือสาร/ให้แนวทางในการปรับตัวในเชิงนโยบาย 
3. ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป

P ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ (Other :O2) ด้านเหตุการ์
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

(1) ระบุด้านความเส่ียง 
1) ความเส่ียงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)
2) ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F)
3) ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)
4) ความเส่ียงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C) 
5) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)
6) ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือองค์กร (Reputational Risks: R)
7) ความเส่ียงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)  
8) ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ (Other :O2) ด้านเหตุการ์ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

(5) ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
(6) ระบุผลกระทบจากความเส่ียง คือ ความเสียหายเม่ือเกิดความเส่ียงน้ันๆ

(2) ระบุความเส่ียง
(3) ระบุปัจจัยเส่ียง ปัจจัยเส่ียงอาจเป็นสาเหตุ/ตัวผลักดันความให้เกิดความเส่ียง
(4) ระบุแหล่งท่ีมาความเส่ียง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์ : เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสร้างค่านิยมร่วม
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ค าอธิบายแบบฟอร์ม



1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซ่ึงแยกออกเป็นโอกาสในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ
2.ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง

แผนภูมิความเส่ียง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเส่ียงกับผลกระทบ/ความรุนแรง

การประเมินความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลาดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) หรือจะ
พิจารณาจาก ความอ่อนไหวต่อความเส่ียง และลักษณะการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

3.ระดับความเส่ียง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่่า โดยค่านวณได้จากสูตรดังน้ี
ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเส่ียง D = L x I (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเส่ียง หรือลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียง)



ล ำดับ ควำมเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ภำยใน ภำยนอก

ระดับโอกำส
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กำรเฝ้ำ
ระวัง

กำรจัดท ำ
แผนฉุกเฉิน

กำรส่งเสริม
หรือผลักดัน
เหตุกำรณ์ท่ี

อำจจะเกิดข้ึน

1. แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดของประชากร
ลดลง

P 5 5 25 P สูงมาก

2. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  (ได้ด าเนินการ
แก้ไขปัจจัยเส่ียงเรียบร้อยแล้ว) แต่ต้องเพ่ิมวิธีการ ช่องทาง ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน

P 4 4 16 P สูง

3. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง 
นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า

P 4 4 16 P สูง

4. ค่านิยมในการเลือกหลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน P 4 4 16 P สูง

5. รูปแบบการจัดการเรียนการการสอนท่ีไม่ทันสมัยเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบัน (รูปแบบการจัดการเวลาเรียน / non degree /ฝึกอบรม / 
ออนไลน์ / credit bank)

P 4 4 16 P สูง

6. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอันเน่ืองจากสภาวะการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน

P 4 4 16 P สูง

1. สถานประกอบการเปล่ียนมาตรฐานการผลิตตามเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง  ส่งผลต่อการผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ

P 4 4 16 P สูง

2. การฝึกทักษะของผู้เรียนไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

P 4 4 16 P สูง

3. ส่ิงสนับสนุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ P 3 3 9 P

4 การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การเรียนท่ีเน้นผลลัพธ์ และขาด
ผู้สอนท่ีมีทักษะด้านวิชาชีพท่ีสามารถถอดบทเรียนด้านวิชาการให้ทันตาม
ความต้องการในการเปล่ียนแปลงของการพัฒนานักปฏิบัติท่ีสามารถท างาน
ได้จริงในกลุ่มผู้ประกอบการ

P 3 4 12 P สูง

5. ถูกรบกวน (Disrupt) ด้วยภาวะโรคระบาด แต่ความพร้อมของห้องเรียน
 ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
งานวิจัยบริการวิชาการ ความมม่ันคง ความปลอดภัย ไม่เอ้ืออ านวย

P 3 3 9 P ปานกลาง

6. คุณภาพของผู้เรียนในระบบการศึกษาลดลง P 3 3 9 P ปานกลาง

1. งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ลดลง P 3 4 12 P สูง

ระดับควำมเส่ียง

3

แบบฟอร์มท่ี 2 กำรประเมิน และจัดล ำดับควำมเส่ียง 

แหล่งท่ีมำควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง

จ านวนนักศึกษาตัวป้อน
เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
ลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ

บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่เพียงพอและปรับตัวไม่
ทันต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี

งบประมาณไม่เพียงพอใน
การพ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืนในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจคณะ และ
สภาพคล่องเงินหมุนเวียน
ของคณะลดลง

1

2



ล ำดับ ควำมเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ภำยใน ภำยนอก

ระดับโอกำส
 

(Likelihood
)

ระดับ
ผลกระทบ
 (Impact)

ระดับ
ควำมเส่ียง

 (Risk 
Level)

ยอมรับ
(Accept)

หลีกเล่ียง
(Avoid)

ถ่ำยโอน
(Sharing

)

ควบคุม/
ลด

(Reduce)

 กำรลด
ผลกระทบ
ของควำม

เส่ียง

 ใช้
มำตรกำร
กำรเฝ้ำ
ระวัง

กำรจัดท ำ
แผนฉุกเฉิน

กำรส่งเสริม
หรือผลักดัน
เหตุกำรณ์ท่ี

อำจจะเกิดข้ึน

ระดับควำมเส่ียง

แบบฟอร์มท่ี 2 กำรประเมิน และจัดล ำดับควำมเส่ียง 

แหล่งท่ีมำควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง

2. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือ
แหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก

P 4 4 16 P สูง

3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ P 3 3 9 P ปานกลาง

4. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน P 2 3 6 P ปานกลาง

5. รายรับจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินลดลง P 3 4 12 P สูง

1. นักวิจัยขาดทักษะ การปรับตัว และนักวิจัยพ่ีเล้ียงในการเขียนแผน
งานวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของแหล่งทุน

P 3 3 9 P ปานกลาง

2. การบริหารจัดการแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการเปล่ียนแปลง P 3 5 15 P ปานกลาง

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าการวิจัยไม่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ P 3 5 15 ปานกลาง

1.การปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้ทรัพย์สิน

P 3 5 15 P สูง

3.ขาดการทุ่มเทในการท างาน และแรงบันดาลใจในการท างานลดลง P 2 2 4 P ปานกลาง

4.ขาดการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
เดียวกัน

P 2 2 4 P ปานกลาง

5.ไม่มีระบบกลไกในการควบคุม จูงใจ แนวทางปฏิบัติงานให้เกิดการ
ส่งเสริมการรักองค์กร

P 3 3 9 P ปานกลาง

1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร
และนักศึกษาไม่เหมาะสม

P 2 3 6 P ปานกลาง

2. งบประมาณสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง
หรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรม

P 3 3 9 P ปานกลาง

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

P 3 4 12 P สูง

4. วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม P 3 4 12 P สูง

3

4

งบประมาณไม่เพียงพอใน
การพ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืนในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจคณะ และ
สภาพคล่องเงินหมุนเวียน
ของคณะลดลง

วิถีชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากรในยุคปัจจุบันเห็น
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ลดลง

แหล่งทุนเปล่ียนระบบ/
เปล่ียนโครงสร้างการ
สนับสนุนโครงการวิจัย

บุคลากรขาดค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่ทางราชการ
เป็นหลัก

5

6



ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1. แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง

ยอมรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  (ได้
ด าเนินการแก้ไขปัจจัยเส่ียงเรียบร้อยแล้ว) แต่ต้องเพ่ิมวิธีการ 
ช่องทาง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง
 นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า

ยอมรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. ค่านิยมในการเลือกหลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ยอมรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. รูปแบบการจัดการเรียนการการสอนท่ีไม่ทันสมัยเม่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน (รูปแบบการจัดการเวลาเรียน / non
 degree /ฝึกอบรม / ออนไลน์ / credit bank)

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอันเน่ืองจากสภาวะการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสเข้าเรียน
ในระดับท่ีสูงข้ึน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1. สถานประกอบการเปล่ียนมาตรฐานการผลิตตามเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง  ส่งผลต่อการผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ

ใช้มาตรการเฝ้าระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. การฝึกทักษะของผู้เรียนไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. ส่ิงสนับสนุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4 การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การเรียนท่ีเน้นผลลัพธ์ และ
ขาดผู้สอนท่ีมีทักษะด้านวิชาชีพท่ีสามารถถอดบทเรียนด้านวิชาการ
ให้ทันตามความต้องการในการเปล่ียนแปลงของการพัฒนานัก
ปฏิบัติท่ีสามารถท างานได้จริงในกลุ่มผู้ประกอบการ

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. ถูกรบกวน (Disrupt) ด้วยภาวะโรคระบาด แต่ความพร้อมของ
ห้องเรียน ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ งานวิจัยบริการวิชาการ ความมม่ันคง ความ
ปลอดภัย ไม่เอ้ืออ านวย

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6. คุณภาพของผู้เรียนในระบบการศึกษาลดลง ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ลดลง ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณ
หรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. รายรับจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินลดลง ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาระบบกลไกและปรับกลยุทธ์ การบริการสังคม/การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก
3. บริหารทรัพยากรในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. จัดสรรงบประมาณแบบสมดุล  
5. จัดอบรม ทบทวน ในกฏเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร ติดตามและวิเคราะห์เงินรายรับและรายจ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

งบประมาณไม่เพียงพอในการ
พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจคณะ และ
สภาพคล่องเงินหมุนเวียนของ
คณะลดลง

3

แบบฟอร์มท่ี 3 การด าเนินการจัดการความเส่ียง

ล าดับ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
วิธีการบริหารจัดการ

ความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการด าเนินการ
การด าเนินการจัดการความเส่ียง

2 บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพไม่
เพียงพอและปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

จ านวนนักศึกษาตัวป้อนเพ่ือสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่เป็นไป
ตามแผนรับ

1 1. สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน เช่น มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในด้านการพัฒนาโครงการธนาคารหน่วยกิต เพ่ือรองรับนักศึกษากลุ่มใหม่
3. วิเคราะห์แผนรับนักศึกษาทุกคณะเทียบเคียงกับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน
4. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ เช่น Non-degree ส าหรับ up-skill, re-skill 
แก่บุคลากรวัยท างาน ให้มีความหลากหลายมากข้ึนและเป็นไปตามความต้องการของสังคม รวมท้ังทบทวนการยุบ-รวม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิตและสังคมของประเทศ
5. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง จัดการศึกษาท่ียืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสทุก
ช่วงวัย
6. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม เช่น โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non degree) การจัดการศึกษาแบบ 
Module
7. สร้างกลยุทธ์ในการแนะแนวเชิงรุก เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะโดยใช้ส่ือท่ีทันสมัยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายท่ีตรงตามความต้องการของหลักสูตร หรือท าความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
วางไว้ เช่น 
           - จัดโครงการหานักศึกษาเชิงรุกโดยการแนะแนวตามโรงเรียนเครือข่าย สร้างการส่ือสารผ่านส่ือท่ีทันสมัยท้ังด้าน
ออนไลน์และออฟไลน์ หรือประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ Open House ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองมากย่ิงข้ึน
            - โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการเพ่ือคัดเลือกนักเรียน และผู้ท่ีสนใจในหลักสูตร 
            - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
8. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางผ่านส่ือท่ีทันสมัยท้ังด้านออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเน่ือง เช่น 
www.sat.rmutl.ac.h และ facebook fanpage
9. โครงการหานักศึกษาเชิงรุกโดยการแนะแนวตามโรงเรียนเครือข่าย
10.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือ upskill  และ reskill
3. กิจกรรมส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
4. โครงการจัดการความรู้ทางด้านวิชาการ (Knowledge Management: KM) 
5. โครงการการอบรมพัฒนานักปฏิบัติการด้านทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง   "
6. โครงการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)
8.โครงการกิจกรรมเสริมทักษะโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด และ
สอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
9 โครงการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน (แข่งขันทักษะ)
10.โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล
11.ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์ เช่นการประชุม การเรียน การสอน และสาธิตต่างๆ ผ่าน
ระบบ Microsofteams ระบบ Zoom หรือ Google meet
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แบบฟอร์มท่ี 3 การด าเนินการจัดการความเส่ียง

ล าดับ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
วิธีการบริหารจัดการ

ความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการด าเนินการ
การด าเนินการจัดการความเส่ียง

1. นักวิจัยขาดทักษะ การปรับตัว และนักวิจัยพ่ีเล้ียงในการเขียน
แผนงานวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของแหล่งทุน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2. การบริหารจัดการแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการเปล่ียนแปลง ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าการวิจัยไม่สอดรับกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.การปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน

ควบคุม/ลด คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

3.ขาดการทุ่มเทในการท างาน และแรงบันดาลใจในการท างานลดลง ควบคุม/ลด คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

4.ขาดการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรม
องค์กรเดียวกัน

ควบคุม/ลด คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

5.ไม่มีระบบกลไกในการควบคุม จูงใจ แนวทางปฏิบัติงานให้เกิด
การส่งเสริมการรักองค์กร

ควบคุม/ลด คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และรองคณบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์

2. งบประมาณสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่
สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรม

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และรองคณบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และรองคณบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์

4. วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ยอมรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
และรองคณบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล การรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการ
ของชุมชนเป้าหมาย และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน
ท้ังระบบ

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2. การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

3. ขาดการ ไม่มีระบบการจัดการข้อมูล เพ่ือการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมหรือ
ผลักดันเหตุการณ์ท่ี

อาจจะเกิดข้ึน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

4. ชุมชนเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดและการรับรู้อัน
เน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก

การส่งเสริมหรือ
ผลักดันเหตุการณ์ท่ี

อาจจะเกิดข้ึน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

6. การบริการวิชาการ/การเข้าชุมชน ไม่ตอบโจทย์ชุมชน ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1. บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการ
พัฒนางานในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. ขาดการเช่ือมโยง ถ่ายทอดความเช่ียวชาญ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จากรุ่นสู่รุ่น

ควบคุม/ลด รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1. จัดท าแผนทบทวนการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้การเช่ือมโยงข้อมูล การรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการของชุมชน
เป้าหมาย และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกันท้ังระบบ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริการงานการบริการวิชาการเพ่ือรับนโยบายการบริการชุมชน และถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยัง
บุคลากรเพ่ือให้การส่ือสารความต้องการตามนโยบายได้ท่ัวถึง และเป็นองค์รวม (unity)
3.ควรก าหนดเป้าหมายกลุ่มชุมชน เป้าหมาย และผลลัพทธ์ท่ีบริการชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ชัดเจน
 เพ่ือให้การท างานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน

1. ส่งเสริม และให้ความรู้ เสริมความเช่ียวชาญในเทคนิค วิธีการ และสนับงบประมาณในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนท่ี
ให้เกิดผลลัพท์ต่อผู้เรียน เป็นส าคัญ 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และมีกระบวนการติดตามผลการพัฒนา อย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
จัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) 
3. จัดท าแผนบริหารบุคลากร เพ่ือให้กิจกรรมการถ่ายทอดความเช่ียวชาญ ทักษะในการปฏิบัติงาน จากอาจารย์รุ่นใหญ่ 
(ก่อนเกษียณ) รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี)

1.ศึกษาสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาวิเคราะห์
2. บรรจุแผนงานด้านสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือให้การบริหารจัดการ
งบประมาณสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
3. ส่งสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครบทุกภาคส่วน

1.มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานถูกต้องตามกฏระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
2.กระตุ้นจิตส านึกการรักองค์กรด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย และกิจกรรมเดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ

1. ส่งเสริมให้นักวิจัยมีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  โดยมีนโยบายให้นักวิจัยมีการปรับตัวและสร้างนักวิจัยพ่ีเล้ียง
ในการเขียนแผนงานวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของแหล่งทุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนางานวิจัย จากหน่วยงานต่างๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (online)
2.จัดหาแหล่งทุน จากหน่วยงานภายนอก และการบริหารจัดการแหล่งทุนให้งานวิจัยมีการบูรณาการวิชาการให้ตรงกับ
ความต้องการของแหล่งทุน
3. จัดท าบัญชีความต้องการครุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าการวิจัยไม่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565

8  การปรับตัวและการรับรู้ของ
บุคลากรไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบัน

5 บุคลากรขาดค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่ทางราชการเป็น
หลัก

6 วิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
ในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมลดลง

7 การบริหารจัดการข้อมูล ขาดการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน 
สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

4 แหล่งทุนเปล่ียนระบบ/เปล่ียน
โครงสร้างการสนับสนุน
โครงการวิจัย



ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

แบบฟอร์มท่ี 3 การด าเนินการจัดการความเส่ียง

ล าดับ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
วิธีการบริหารจัดการ

ความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการด าเนินการ
การด าเนินการจัดการความเส่ียง

1. บุคลากรขาดทักษะ ในการส่ือสารและพัฒนางานในการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ควบคุม/ลด คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2. ขาดการส่ือสาร/ให้แนวทางในการปรับตัวในเชิงนโยบาย ท าแผนฉุกเฉิน คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

3. ประเมินสถานการณ์ต่ าเกินไป มาตรการเฝ้าระวัง คณบดี และ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

9 การปรับตัวในการจัดการรูปแบบ
การเรียนการสอนตาม
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต (New Normal) ตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการระบาด
ของเช้ือโรค

1. แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 และวิชาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง
2. ปรับเปล่ียนรูปแบบเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่าง การเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ / การฝึกปฏิบัติแบบ New 
Normal /การฝึกงานภายในสถาบัน / การประเมินคุณภาพหลักสูตร ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรกับส่วนบริหาร ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการให้มีการติดต่างสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีจะกระทบกับการเรียนการสอนและบริหารคณะ







นโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอ
ก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้หน่วยงานพิจารณาจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน
ของหน่วยงาน ซึ่งได้ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และขอให้น าเหตุการณ์ความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้มาด าเนินการต่อเนื่อง                 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งสามารถประเมินได้จากการประมาณการความส าเร็จของ                     
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง ๙ เดือนที่ผ่านมา ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้คลอบคลุมทั้ง 7 ประเภทความเสี่ยง 
ประกอบด้วย  

(1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks)  
(2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks)  
(3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  
(4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks)  
(5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)  
(6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks)  
(7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)   

๓. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
- หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงต่ าหรือปานกลาง ขอให้ส่วนงาน/

หน่วยงาน ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ ที่แสดงถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็น

กิจกรรมหรือการด าเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๔. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มและเอกสารส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

๕. ก าหนดให้หน่วยงานน าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงสูงมาก 
มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม                
และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน  

๖. หากส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย
ติดต่อกันมากกว่า ๑ ปี ควรค านึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรับมือ 
หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม 



แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

---------------------------------------------------- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 

2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทย าลัย คณะ/
หน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุม
อย่างต่อเนื่อง และน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

4. น าข้อเสนอแนะการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 

4.1)  ระดับมหาวิทยาลั ย ให้น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการก ากับความ เสี่ ย ง                          
และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน 

4.2) ระดับคณะ/หน่วยงานให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน                   
มาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน 

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงให้
ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้

6. ต้องด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของ
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks)  
(2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks)  
(3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  
(4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks)  
(5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)  
(6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks)  
(7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)   

7. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์
การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความ
เสี่ยง (Risk Map)  
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