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ผลกระทบของความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(สัญญาณเตือนภัย)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(KRI) Risk Appetite Risk Tolerance
 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10)

L I R1 = LxI ระดับ L I R2=LxI ระดับ R1 - R2
S1 กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง

ต่อการเปลี่ยนแปลง

(1) การไม่มีการติดตาม กํากับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการปรับกล

ยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(2) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม

(3) ทรัพยากรคน งบประมาณ และเครื่องมือทางการวิจัยไม่

เพียงพอแก่การผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

ผลงานทางวิชาการอย่างรวดเร็ว

(4) คณะฯ อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือยังไม่มีเครือข่ายทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งอย่างกว้างขวาง 

(Academic Reputation / Employee Reputation)

(1) ไม่บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์

(2) ความสามารถในการแข่งขัน 

สถานะความเข้มแข็งทางวิชาการ 

เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถาบันการศึกษาที่เป็นคู่

เปรียบเทียบลดลง / ถูกลดทอน

ความสําคัญจาก Steakholder

S1-1 การได้รับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย QS University 

Ranking by Subject สาขา 

Agriculture and Forestry ลําดับที่

 51-100

QS University Ranking by Subject

 สาขา Agriculture and Forestry 

ลําดับที่ 51-100

QS University Ranking by Subject

 สาขา Agriculture and Forestry 

ลําดับที่ 101-150

2 4 8 สูง 1 2 2 ต่ํา 6

S2 ความไม่คล่องตัวใน

การปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้

อย่างรวดเร็ว (Lack 

of Agility)

(1) ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบที่รองรับต่อการดําเนินงานรูปแบบ

ใหม่ๆ ขั้นตอนการดําเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน

(2) การไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน และผู้รับบริการ

 ทําให้ไม่สามารถปรับหลักสูตร ผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการที่

ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังได้

(3) ความนิยม ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(4) แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการ

ให้ทุน

รายได้ของคณะฯ ลดลง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง

- ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

- รายได้จากการให้บริการทาง

วิชาการ

S2-1 Agility Competitive Index 

(ACI)

S2-2 ร้อยละของรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก และการ

ให้บริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา

(1) Being Agile 

(2) รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย / เท่า

เดิมเมื่อเทียบกับผลงานปีก่อนหน้า

(1) Doing Agile

(2) รายได้ต่ํากว่า/ลดลงจากเป้าหมาย 

ไม่เกิน 10%

4 3 12 สูง 3 3 9 ปานกลาง 3

O1 การแพร่ระบาดของ

โรคอุบัติใหม ่(เช่น โค

วิด-19)

(1) การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแบบ New Normal (ล้างมือ, 

สวมหน้ากาก, เว้นระยะห่าง)

(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค (Knowledge), ความพอเพียง

ของทรัพยากร, การนําไปปฏิบัติ, การกํากับให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

(3) บุคลากรไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

(4) การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

(5) ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับการแพร่ระบาดของ

โรค

(6) การกลายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค

(1) คณะฯ ไม่สามารถปฏิบัติ

ภารกิจหลักได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพทั้งด้านเรียนการสอน

 การวิจัย และการบริการวิชาการ

(2) มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

รายรับลดลง (จากการลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

(3) บุคลากร นักศึกษา ติดเชื้อ

หรือสูญเสียชีวิต

O1-1 ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

การใช้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาด เทียบกับแผนงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้

O1-2 ร้อยละของโครงการที่ไม่

สามารถดําเนินการตามแผนได้

เนื่องจากสถานการณ์โควิด

O1-3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนการสอน

(1) มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่

เกินร้อยละ 0.5 ของแผนงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้

(2) โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการ

ตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ

(3) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 4.00

(1) มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ร้อย

ละ 0.5-0.99 ของแผนงบประมาณราย

จ่ายเงินรายได้

(2) โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการ

ตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ

(3) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน

การสอน ต่ํากว่า 3.50

3 1 3 ต่ํา 1 2 2 ต่ํามาก 1

O2 การสูญเสียข้อมูลจาก

ความภัยคุกคามด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Attack) และ

สาเหตุอื่น

(1) ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

(2) ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักรู้

เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

(3) การโจรกรรมในรูปแบบ Hacking, compromised, phishing

(4) ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์

(5) ภ้ยคุกคามจากความเสียหายของ hardware

(1) ความสูญหายของข้อมูลทําให้

เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน

O2-1-จํานวนครั้งที่มีการโจมตีหรือ

โจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล หรือ

เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

เกิดการสูญหายของข้อมูล 2 ครั้ง/ปี 1 1 1 ต่ํามาก 1 1 1 ต่ํามาก 0

(8) (9)

แบบสรุปการประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง  คณะเกษตรศาสตร์ 

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ผลต่าง

AgriRM2-RM3-2565-V5-มติกกความเสี่ยง.xlsx

1



ผลกระทบของความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(สัญญาณเตือนภัย)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(KRI) Risk Appetite Risk Tolerance
 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10)

L I R1 = LxI ระดับ L I R2=LxI ระดับ R1 - R2
(8) (9)

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ผลต่าง

F1 ความไม่สมดุลของ

รายรับและรายจ่ายที่

จะกระทบกับเงิน

สะสม และแผนการ

ลงทุนใหม่ๆ

(1) รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง

(2) การควบคุมรายจ่ายไม่มีประสิทธิผล

(3) ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง

(4) กิจกรรมหารายได้ไม่เป็นไปตามแผน

(5) นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยใน

กํากับลดลง

(6) นโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อลดผลกระทบจาก

โควิด-19

(1) เงินสะสมลดลง กระทบต่อ

ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร

(2) ไม่มีงบประมาณเพียงพอ

สําหรับการสนับสนุนโครงการที่

สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนา

องค์กร

(3) เกิดผลกระทบต่อคุณภาพใน

การจัดการศึกษา การวิจัย และ

บริการวิชาการ

F1-1 อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้

รวมทุกแหล่งงบประมาณ

F1-2 จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร /

 บริการใหม่

(1) อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวม

ทุกแหล่งงบประมาณ เท่ากับ 1

(2) จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / 

บริการใหม่ ดําเนินการแล้วเสร็จตาม

แผน

(1) อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวม

ทุกแหล่งงบประมาณ อยู่ในช่วงไม่เกิน

ร้อยละ 10 (ช่วง 0.9-0.99)

(2) จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / 

บริการใหม่ ดําเนินการแล้วเสร็จตาม

แผน ร้อยละ 80

5 2 10 ปานกลาง 4 2 8 ต่ํา 2

C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย

กําหนด การละเมิด

จริยธรรมทางวิชาการ

 ทางสังคม หรือการ

ทุจริตในหน้าที่

(1) บุคลากรไม่มีความรู้ในกฎระเบียบ และขาดการเชื่อมโยง / 

การมองกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ

(2) บุคลากรขาดจริยธรรมในการทํางาน อาทิ การคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการ การใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ

(3) กฎ ระเบียบที่มีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา

(1) ความเชื่อมั่น และชื่อเสียงของ

คณะ ทั้งในด้านมาตรฐานการจัด

การศึกษา จริยธรรมทางวิชาการ 

และธรรมาภิบาล ความโปร่งใสใน

การบริหารจัดการองค์กร

(2) ความเสียหายจากการถูก

ฟ้องร้อง ทั้งต่อบุคคล และองค์กร

C1-1 จํานวนประเด็นการตรวจพบ

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก

สํานักงานตรวจสอบภายใน ที่อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป

C1-2 ความเสียหายจากการถูก

ฟ้องร้อง ทั้งต่อบุคคล และองค์กร

(1) ไม่มีประเด็นการตรวจพบการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบจากสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

(2) ไม่เกิดความความสูญเสียทรัพยากร

 และ/หรือ สามารถแก้ไขได้ภายใต้

ขอบเขตอํานาจ และรับผิดชอบระดับ

หน่วยงาน และไม่เกิดคดีฟ้องร้อง / 

ร้องเรียน

(1) มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน แต่เป็นประเด็นที่อยู่ในความ

เสี่ยงระดับความเสี่ยงต่ํา หรือต่ํามาก 

(2) เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าไม่

เกิน 10,000 บาท และ/หรือ สามารถ

แก้ไขได้ภายใต้ขอบเขตอํานจ และ

รับผิดชอบระดับส่วนงาน และเกิดคดี

ฟ้องร้อง / ร้องเรียน แต่ตรวจสอบแล้ว

ไม่พบความบกพร่องที่เกิดจากการ

1 1 1 ต่ํามาก 1 1 1 ต่ํามาก 0

R1 ภาพลักษณ์ของคณะ 

(Corperate Image) 

เสียหาย หรือถูก

ลดทอนความน่าเชื่อถือ

(1) การกระทําผิดภายในมหาวิทยาลัย

(2) การรับรู้ข้อมูลของคณะฯ ของบุคคลภายนอกที่บิดเบือนจาก

ความจริง

(3) การตอบสนองที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใน

แง่ลบ

(4) สถานการณ์สังคมที่อ่อนไหว 

(5) การวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง และการส่งต่อข้อมูลอย่าง

รวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์

(6) การใช้ Social media อย่างไม่เหมาะสม ในการเผยแพร่

ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของ

บุคคลภายนอก ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษา การพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

แหล่งทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

R1-1 จํานวนการร้องเรียนผ่านสื่อ

สาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ

(1) ไม่มีการร้องเรียนผ่านสื่อ

สาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ

(1) มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/

ข่าวในเชิงลบ 1 ครั้งต่อปี กระทบต่อ

ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับบุคคล

2 1 2 ต่ํามาก 1 1 1 ต่ํามาก 1
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กิจกรรมมาตรการควบคุมก่อนเริ่มแผน การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ลดโอกาส
หรือลดความรุนแรง

S1 กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง

ต่อการเปลี่ยนแปลง

(1) การติดตาม และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดต่อคณะ

กรรมการบริหารประจําคณะฯ ทุกไตรมาส 

(2) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ

ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด ใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

(3) มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

รับผิดชอบตัวชี้วัดสําคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย และสื่อสารเป้าหมายตัวชี้วัดการ

ดําเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการ

ทํางานที่สนับสนุนให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์

การลด / การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) การติดตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส และวิเคราะห์ Gap Analysis 

(2) ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งการพิจารณา

ปรับแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป

(3) จัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการ

ดําเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์

งานแผนฯ

งานวิจัยฯ

ทุกไตรมาส ตลอด

ปีงบประมาณ

                       -    ลดโอกาส

S2 ความไม่คล่องตัวใน

การปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้

อย่างรวดเร็ว (Lack 

of Agility)

(1) พัฒนาหลักสูตรใหม่บูรณาการสหสาขาวิชา

(2) แสวงหารายได้ (จําหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์)

(3) พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า (โครงการ

ระดมทุน, โครงการความร่วมมือเพื่อหารายได้

ให้กับคณะฯ) 

(4) สร้างหลักสูตร non degree เพื่อพัฒนา

ทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่

การลด / การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) ทบทวนกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางาน (Work 

Process)

(2) สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ

ชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (กลยุทธ์ - 

Action Plan 65)

(3) พัฒนากระบวนการรับฟังเสียงผู้เรียน และผู้รับบริการ และกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

(4) จัดทําแบบประเมินความตระหนักใน Agility ของผู้บริหาร

ระดับสูง โดยอิงจากแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

งานแผนฯ

งานวิจัยฯ

งานการเงินฯ

ตลอดปีงบประมาณ              50,000.00  ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง*

แผนการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ประจําปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง  คณะเกษตรศาสตร์ 

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง
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กิจกรรมมาตรการควบคุมก่อนเริ่มแผน การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ลดโอกาส
หรือลดความรุนแรง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง*

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

O1 การแพร่ระบาดของ

โรคอุบัติใหม่ (เช่น โค

วิด-19)

(1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีน

ให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง

(2) ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ 

เว้นระยะห่าง (Social Distancing) สวมหน้ากาก

อนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบคัดกรองวัด

อุณหภูมิ ผ่านแอพ CMU Mobile

(3) ปรับเปลี่ยนการสอน และการสอบ เป็น

รูปแบบ Online และการสอบ Online

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่พร้อมใช้งานทันที

การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง

(2) ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Social

 Distancing) สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบคัด

กรองวัดอุณหภูมิ ผ่านแอพ CMU Mobile

(3) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการสอบ เป็นรูปแบบ 

Online และการสอบ Online

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่พร้อมใช้งานทันที

(5) กําหนดมาตรการกํากับดูแลและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานบริหารทั่วไป

หน่วยกายภาพ

งานการศึกษา/

ภาควิชา

ตลอดปีงบประมาณ            510,800.00  ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

O2 การสูญเสียข้อมูลจาก

ความภัยคุกคามด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Attack) และ

สาเหตุอื่น

(1) สร้างระบบป้องกัน และสํารองข้อมูลใน 

cloud CMU

(2) มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงานผล

การตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน

(3) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบป้องกันภัย

จากการคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการบํารุงดูแล

รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

(4) แจ้งข่าวสารเตือนภัย Cyber แก่ผู้ใช้งาน

การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) สร้างระบบป้องกัน และสํารองข้อมูลใน cloud CMU

(2) มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงานผลการตรวจสอบกรณี

ฉุกเฉิน

(3) ปรับปรุง และวางระบบห้อง server

(4) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซ

เบอร์ รวมถึงการบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) สร้างการตระหนักรู้ เตือนภัย Cyber โดยการแจ้งข่าวสารให้

ความรู้แก่ผู้ใช้งาน

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ                        -    ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง
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กิจกรรมมาตรการควบคุมก่อนเริ่มแผน การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ลดโอกาส
หรือลดความรุนแรง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง*

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

F1 ความไม่สมดุลของ

รายรับและรายจ่ายที่

จะกระทบกับเงิน

สะสม และแผนการ

ลงทุนใหม่ๆ

(1) จัดทําการวิเคราะห์และประมาณการรายรับ

และรายจ่ายอย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง

(2) การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์งบประมาณของคณะฯ 

(3) พัฒนาหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่

การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) จัดทําการวิเคราะห์และประมาณการรายรับและรายจ่ายอย่าง

เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง

(2) ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้

(3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิผล

(4) สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  (กลยุทธ์ - 

Action Plan 65)

(5) พัฒนาหลักสูตรใหม่บูรณาการสหสาขาวิชา (กลยุทธ์ - Action 

Plan 65)

(6) สร้างหลักสูตร non degree เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตร

สมัยใหม่ (กลยุทธ์ - Action Plan 65)

(7) แสวงหารายได้ (จําหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์) (กลยุทธ์ - Action 

Plan 65)

งานการเงินฯ

งานการศึกษา 

งานวิจัยฯ

ตลอดปีงบประมาณ            802,200.00  ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนด

 การละเมิดจริยธรรม

ทางวิชาการ ทางสังคม

 หรือการทุจริตใน

หน้าที่

(1) ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ใน

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการ

จัดการอบรม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน

(2) บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(3) ส่งเสริมการให้ความรู้ / การอบรมเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางวิชาการ และมาตรฐานจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน  

   (1.1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการอบรม

 / มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

   (1.2) จัดทําคู่มือ / Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) ด้านการจัดการศึกษา - บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   (2.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงด้านอัตรากําลัง (อาจารย์เกษัยณ / ลาออก ที่มีผลต่อจํานวน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

   (2.2) วิเคราะห์อัตรากําลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขอ

กรอบอัตรากําลัง 

   (2.3) สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจําหลักสูตร

(3) ด้านการวิจัย ส่งเสริมการให้ความรู้ / การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานทาง

วิชาการ และมาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

งานการเงินฯ

งานบริหารทั่วไป

งานการศึกษาฯ

งานวิจัยฯ

ตลอดปีงบประมาณ              26,000.00  ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

AgriRM2-RM3-2565-V5-มตกิกความเสี่ยง.xlsx
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กิจกรรมมาตรการควบคุมก่อนเริ่มแผน การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ลดโอกาส
หรือลดความรุนแรง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง*

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

R1 ภาพลักษณ์ของคณะ 

(Corperate Image) 

เสียหาย หรือถูก

ลดทอนความน่าเชื่อถือ

(1) มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่จะ

รับผิดชอบในการตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่

เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทัน

การณ์ (หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ข้อมูล)

(2) มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ ของคณะฯ

การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง

(1) มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บคุคลที่จะรับผิดชอบในการตอบ 

ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที/

ทันการณ์ 

(หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ข้อมูล)

(2) มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

ของคณะฯ

หน่วย

ประชาสัมพันธ์ 

(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่

ได้รับมอบหมาย)

ตลอดปีงบประมาณ                        -    ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

AgriRM2-RM3-2565-V5-มตกิกความเสี่ยง.xlsx
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1:

1

(1) ไม่บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์

(2)  ความสามารถในการแข่งขัน สถานะความเข้มแข็งทางวิชาการ เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคู่เปรียบเทียบ

ลดลง / ถูกลดทอนความสําคัญจาก Steakholder

 การได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and 
Forestry ลําดับที่ 51-100

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture

 and Forestry ลําดับท่ี 51-100

QS University Ranking by Subject สาขา 

Agriculture and Forestry ลําดับท่ี 101-150

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: S1 - กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(1) การไม่มีการติดตาม กํากับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ

ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(2) ทรัพยากรคน งบประมาณ และเครื่องมือทางการวิจัยไม่

เพียงพอแก่การผลักดันให้เกิดงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้

ใหม่ และผลงานทางวิชาการอย่างรวดเร็ว

(1) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม

(2) คณะฯ อาจยังไม่เป็นท่ีรู้จ ักในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือยังไม่มีเครือข่ายทางวิชาการท่ีมีความเข้มแข็งอย่างกว้างขวาง 

(Academic Reputation / Employee Reputation)

คําอธิบาย
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี 51-100 เป็น

เป้าหมายวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ แต่ปัจจุบัน ได้รับการจัดลําดับท่ี 151-200 คณะฯ จะเป็นท่ีจะต้องมีการกําหนดกล

ยุทธ์ท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้คณะฯ มีผลงานทางวิชาการในระดับแนวหน้า และมี

ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลต่อการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมท้ังต้องมีการติดตาม วิเคราะห์ผล

การดําเนินการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวดที่ 1 การนําองค์กร 1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง ข. การสื่อสาร และ ค.พันธกิจและผล
การดําเนินการของสถาบัน และ หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 2.1 การจัดทํากลยุทธ์ และ 2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ)
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ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 
ระดับ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

(1) ข้อมูลการจัดอันดับ QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน L x I : 2 x 4 = 8 (ระดับสูง) คะแนน L x I : 1 x 2 = 2 (ระดับต่ํามาก)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 1 ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 6 เดือน มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

(1) ข้อมูลการติดตามและทบทวนกลยุทธ์

ความหมาย
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี

 201-250

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี

 151-200

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี

 101-150

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี

 51-100

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking by Subject สาขา Agriculture and Forestry ลําดับท่ี

 1-50

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 1.5 ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ความหมาย
ติดตามและทบทวนกลยุทธ์เม่ือสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 3 ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

(2) ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ 

เป้าหมายตัวชี้วัด รวมท้ังการ

พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ

ประจําปีให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

งานแผนฯ นําเสนอ

ข้อมูลในการประชุม

 กบค.

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของไตรมาสก่อนหน้า ใน

เดือนแรกของไตรมาสถัดไป

-              ลดโอกาส

(1) การติดตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส 

และวิเคราะห์ Gap Analysis

งานแผนฯ ร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าของ

ตัวชี้วัด

ติดตามทุกสิ้นไตรมาส 

ดําเนินการตลอดท้ังปี
-              ลดโอกาส

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) 0-5394-4009 ต่อ 103, 111

(3) จัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีมีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และสื่อสารให้บุคลากร

ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการ

ดําเนินการท่ีเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์

งานแผนฯ 

กบค.
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง -              ลดโอกาส

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ งานยุทธศาสตร์และแผน

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล นางสาววิราวรรณ ใจเงิน

รวมงบประมาณ -             

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง

(1) การติดตาม และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ทุกไตรมาส 

(2) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

(3) มีการมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัด และสื่อสารเป้าหมายตัวชี้วัดการดําเนินงานให้บุคลากรได้รับ

ทราบ เพื่อให้เกิดการทํางานท่ีสนับสนุนให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
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คําอธิบาย
การพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว และมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกันท่ัวท้ังองค์กร สามารถช่วยให้คณะฯ 

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผลการดําเนินงาน และการบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กร คณะเกษตรศาสตร์จึงได้กําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยการสร้างวัฒนธรรมการทํางานให้เกิด

ความคล่องตัว มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทบทวนโครงสร้างองค์กร กระบวนการและลดขั้นตอนการทํางาน รวมท้ัง

การปรับตัวกับกฎระเบียบใหม่ๆ และหาแนวทางการจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบโดยยังคงความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(1) การไม่ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน และ

ผู้รับบริการ ทําให้ไม่สามารถปรับหลักสูตร ผลิตภัณฑ์และ

บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังได้

(1) ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบท่ีรองรับต่อการดําเนินงานรูปแบบ

ใหม่ๆ ขั้นตอนการดําเนินการท่ียุ่งยาก ซับซ้อน

(2) ความนิยม ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(3) แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎเกณฑ์ กติกา เง่ือนไขการ

ให้ทุน

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: S-2 ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S)

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 6.1 กระบวนการทํางาน ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ)

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
1. รายได้ของคณะฯ ลดลง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง

- ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

- รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)
KRI 1:

KRI 2:

1

2

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

(1) ผลการประเมินความตระหนักใน Agility ของผู้บริหารระดับสูง

(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Ad-Hoc Agile (ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกระบวนการดั้งเดิม ไม่มีความคล่องตัวหรือมีอย่างไม่สอดคล้องกันท่ัวท้ังองค์กร)

Doing Agile (ความคล่องตัวระดับเริ่มต้น เริ่มมีความคล่องตัวท่ีสอดคล้องกัน เริ่มมีการแบ่งปันความรู้ท่ัวท้ังองค์กร 

มีการใช้เครื่องมือและแนวปฏิบัติท่ีคล่องตัวเป็นปกติวิสัย)

Being Agile (มีความคล่องตัวเป็นพื้นฐานและกําลังมองหาวิธีการขั้นสูงเพิ่มเติม กิจกรรมส่วนใหญ่มีความคล่องตัว

 มีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องท่ัวท้ังองค์กร มีกระบวนการท่ีมีวินัย และทําซ้ําได้พร้อมผลลัพธ์

คุณภาพสูง มีความเชื่อมั่นในบุคลากร มีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและมีการปรับปรุงเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง)

Thinking Agile (องค์กรมีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องความคล่องตัว นิสัยท่ีคล่องตัวอยู่ในระดับสูง และ

กระจายท่ัวท้ังองค์กร มีการใช้ความคล่องตัวในระดับท่ีประสบความสําเร็จและในหลายๆ จุดในองค์กร มีระบบการ

วัดสําหรับการติดตามการรับรู้คุณค่า และมีระบบอัตโนมัติท่ีเปิดใช้งานอย่างเต็มท่ี)

Culturally Agile (องค์กรเป็นผู้นําด้านความคล่องตัวในธุรกิจระดับโลก มีความ Lean และความคล่องตัวเป็นส่วน

หน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ลดของเสียได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีภาวะรับภาระหนักเกินและไร้ประสิทธิภาพ มีการ

ส่งมอบท่ีราบรื่น มีนวัตกรรมท่ีมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีการเรียนรู้ระดับองค์กรอย่างต่อเน่ือง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน)

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
Being Agile Doing Agile

รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย / เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลงานปี

ก่อนหน้า
รายได้ต่ํากว่า/ลดลงจากเป้าหมาย ไม่เกิน 10%

ความหมาย

Agility Competitive Index (ACI)
ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการให้บริการวิชาการที่
เพ ิ่มข้ึนจากปีที่ผ ่านมา

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
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ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

หมายเหตุ: 3.35

ระดับ
รายได้ค่าธรรมเนียม

การศึกษาจากหลักสูตร 
(น้ําหนัก 70)

ต่ํากว่าเป้าหมายมากกว่า 10%

 ขึ้นไป

ต่ํากว่าเป้าหมาย 6-10%

ต่ํากว่าเป้าหมาย 2-5%

ตามเป้าหมาย (+/-2%)

มากกว่าเป้าหมาย 5%

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
(น้ําหนัก 25)

คะแนน L x I : 4 x 3 = 12 (ระดับสูง) คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ระดับปานกลาง)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

(1) รายได้จากค่าธรรมเนียมของหลักสูตร (เก็บข้อมูลตามหลักสูตร แต่ประเมิน Impact จากค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตรเทียบกับปี

ก่อนหน้า)

(3) รายได้จากภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม (ด้านการวิจัย)

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เพิ่มขึ้น 6-10%

เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

(2) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ความหมาย

ลดลงมากกว่า 10%

ทุนวิจัยเท่าเดิม หรือลดลงไม่เกิน 10%

เพิ่มขึ้น 1-5%

รายได้จากภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม (ด้านการวิจัย -

 OKRs) (น้ําหนัก 5)
ต่ํากว่าเป้ามากกว่า 35%

ต่ํากว่าเป้าหมาย 26-35%

ต่ํากว่าเป้าหมาย 16-25%

ต่ํากว่าเป้าหมาย 5-15%

ตามเป้าหมาย หรือต่ํากว่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 5%

ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เท่ากับ (3*0.7)+(4*0.25)+(5*0.05) 
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

รวมงบประมาณ 50,000.00  

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) 0-5394-4009 ต่อ 103, 111

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ งานยุทธศาสตร์และแผน

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล นางสาววิราวรรณ ใจเงิน

(3) พัฒนากระบวนการรับฟังเสียง

ผู้เรียน และผู้รับบริการ และกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

งานการศึกษาฯ

งานวิจัยฯ

ศูนย์บริการ

วิชาการฯ

ปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้

โครงการโครงการบูรณา

การระบบ 32 ระบบตาม

แนวทาง EdPEx สู่การ

ปฏิบัติ)

50,000.00     ลดความรุนแรง

(4) จัดทําแบบประเมินความ

ตระหนักใน Agility ของผู้บริหาร

ระดับสูง โดยอิงจากแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัย 

https://cmu.to/XV1a0

งานแผนฯ ทําแบบฟอร์ม ม.ค. 65

ประเมินปีละ 1 ครั้ง ช่วงสิ้น

ปีงบประมาณ

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) พัฒนาหลักสูตรใหม่บูรณาการสหสาขาวิชา

(2) แสวงหารายได้ (จําหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์)

(3) พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า (โครงการระดมทุน, โครงการความร่วมมือเพื่อหารายได้ให้กับคณะฯ)

(4) สร้างหลักสูตร non degree เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง

-              ลดโอกาส

(1) ทบทวนกระบวนการทํางานและ

ลดขั้นตอนการทํางาน (Work 

Process)

งานแผนฯ โดย

ความร่วมมือกับ

หน่วยงานเจ้าของ

กระบวนการ

ตลอดปีงบประมาณ 2565 -              ลดโอกาส

(2) สร้างโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน

ด้านการบริการวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ (กลยุทธ์ - Action 

Plan 65)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์

ตลอดปีงบประมาณ 2565 -              ลดความรุนแรง
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ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
(1) คณะฯ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท้ังด้านเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

(2) มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายรับลดลง (จากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา)

(3) บุคลากร นักศึกษา ติดเชื้อหรือสูญเสียชีวิต

(1) การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแบบ New Normal (ล้าง

มือ, สวมหน้ากาก, เว้นระยะห่าง)

(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค (Knowledge), ความ

พอเพียงของทรัพยากร, การนําไปปฏิบัติ, การกํากับให้

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

(3) บุคลากรไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

(1) การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก

(2) ศักยภาพของระบบสาธารณสุขท่ีจะรองรับการแพร่ระบาดของโรค

(3) การกลายพันธ์ุของเชื้อก่อโรค

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: O-1 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (เช่น โควิด-19)

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ค.การเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ)

คําอธิบาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อาทิ โควิด-19  และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ตามพันธกิจของคณะฯ อาทิ อาจไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีอาจ

ลดลงเน่ืองจากข้อจํากัดในรูปแบบการสอนท่ีต้องเป็นการจัดการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษาท่ีจะ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1:

KRI 2:
KRI 3:

1

2

3

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้
ร้อยละของโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาด ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้

โครงการท่ีไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้เน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ

โครงการท่ีไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้เน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ความหมาย

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

(1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับพื้นท่ีควบคุมการแพร่ระบาด ในช่วงเวลาท่ีประเมิน

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การจัดการเรียนการสอน มากกว่า 4.00

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การจัดการเรียนการสอน ต่ํากว่า 3.50

มีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีแดงเข้ม (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

มีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีแดง (ควบคุมสูงสุด)

มีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีส้ม (ควบคุม)

มีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีเหลือง (เฝ้าระวังสูง)

มีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีเขียว (เฝ้าระวัง)

มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาด ร้อยละ 0.5-0.99 ของแผนงบประมาณราย

จ่ายเงินรายได้

15



ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 

5

4

3

2

1

ความหมาย

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

(1) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รวมท้ังการปรับปรุงอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน เพื่อการสอน

ออนไลน์

(2) ข้อมูลโครงการท่ีถูกยกเลิก โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด

(3) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ผลการประเมินกระบวนวิชา) ภาคบรรยาย (ข้อ 6 สื่อการสอนฯ) 

ภาคปฏิบัติ (ข้อ 5 และ 6) และภาคบรรยายและปฏิบัติ (ข้อ 7-8) จากระบบ CMU MIS เมนูข้อมูลสารสนเทศ หัวข้อ ด้านประเมิน

การเรียนการสอน

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น / พิจารณาระดับความเสียงที
ยอมรับได้ (ระบายสีเขียว)

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ไม่มีโครงการท่ีต้องยกเลิกเน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด
มากกว่า 4.00

ระดับ

ร้อยละ 1.0-1.49 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

มากกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ
3.50-3.75

ร้อยละ 0.5-0.99 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ
3.75-4.00

ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จากการใช้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาด

ร้อยละของโครงการที่ไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนการสอน*
มากกว่า ร้อยละ 2 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

มากกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ
ต่ํากว่า 3.25

ร้อยละ 1.5-1.99 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

มากกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ
3.25-3.50
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

หมายเหตุ:

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน L x I : 3 x 1 = 3 (ระดับต่ํา) คะแนน L x I : 1 x 2 = 2 (ระดับต่ํามาก)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ัวถึง

(2) ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

ระบบคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผ่านแอพ CMU Mobile

(3) ปรับเปลี่ยนการสอน และการสอบ เป็นรูปแบบ Online และการสอบ Online

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อท่ีพร้อมใช้งานทันที

(1) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ศบค.ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีควบคุม 

(สีส้ม) 

ข้อมูลประเมินผลกระทบ หัวข้อ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จากระบบ CMU MIS เมนูข้อมูลสารสนเทศ หัวข้อ ด้านประเมินการเรียนการสอน

- ภาคบรรยาย (ข้อ 6 สื่อการสอนฯ) = 4.34 

- ภาคปฏิบัติ (ข้อ 5 สื่อการสอนฯ และ 6 อุปกรณ์และสถานท่ีฯ) = 4.34 และ 4.27 และ

- ภาคบรรยายและปฏิบัติ (ข้อ 7 สื่อการสอนฯ และ 8 อุปกรณ์และสถานท่ีฯ) = 4.38 และ 4.32

เฉลี่ย = 4.33
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ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

รวมงบประมาณ 510,800.00   

 รวมกับงบข้อ (2) ลดโอกาส

(1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อส่งเสริม

การฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ัวถึง

งานบริหารท่ัวไป ตลอดปีงบประมาณ -                 ลดโอกาส

450,000.00      ลดความรุนแรง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)
งานบริหารท่ัวไป: 0-5394-4009 ต่อ 102

หน่วยกายภาพ:  0-5394-4014

งานการศึกษาฯ: 0-5394-4042

(2) ใช้มาตรการการป้องกันอย่าง

เข้มงวด ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Social

 Distancing) สวมหน้ากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบคัด

กรองวัดอุณหภูมิ ผ่านแอพ CMU 

Mobile

หน่วยกายภาพ ตลอดปีงบประมาณ 

(อุปกรณ์จัดซื้อไปแล้วใน

ปีงบประมาณก่อนหน้า - 

ข้อมูลงบประมาณ มาจาก

การจัดซื้อ ATK สําหรับ

การคัดกรองบุคลากร)

60,800.00        ลดโอกาส

(3) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การสอน และการสอบ เป็นรูปแบบ

 Online และการสอบ Online

งานการศึกษาฯ 

(งบประมาณ

โครงการฝึกงาน ปี 

1-2) / ภาควิชา

ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ งานบริหารท่ัวไป หน่วยกายภาพ และงานการศึกษาฯ

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล
งานบริหารท่ัวไป: นางสาวชิดชนก สิทธิกัน

หน่วยกายภาพ: นายกิตติชัย ทิพย์ทา

งานการศึกษาฯ: นางแสงดาว แบนซิเกอร์

(5) กําหนดมาตรการกํากับดูแล

และป้องกันการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานบริหารท่ัวไป ปรับปรุงตามสถานการณ์ -                 ลดโอกาส

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อท่ีพร้อม

ใช้งานทันที

หน่วยกายภาพ เม่ือเกิดเหตุการณ์
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1:

1

(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล หรือเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี เกิดการสูญหายของข้อมูล  2 ครั้ง/ปี

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
(1) ความสูญหายของข้อมูลทําให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน

จํานวนครั้งที่มีการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายข้อมูลจาก
สาเหตุอื่นๆ

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

(1) ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล

(2) ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ

(3) ขาดแนวทาง/มาตรการท่ีเป็นระบบในการบํารุงรักษา

hardware  และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

(1) การโจรกรรมในรูปแบบ Hacking, compromised, phishing

(2) ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: O-2 การสูญเสียข้อมูลจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) และสาเหตุอื่น

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

คําอธิบาย
การปฏิบัติงานประจําวันส่วนใหญ่ของคณะฯ ดําเนินการในรูปแบบดิจิทัล มีการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีบุคลากรใช้

ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการ ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

สถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร นอกจากน้ี 

คณะฯ ยังสื่อสารกับุบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร 

ดังน้ัน ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานของคณะฯ จําเป็นท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุม และ

ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญหายของข้อมูล

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ข. ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์)
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ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 

ระดับ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ํามาก) คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ํามาก)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(1) รายงานข้อมูลการสูญหายของข้อมูลจากสาเหตุต่างๆ ของหน่วยสารสนเทศ

ความหมาย

มีผลกระทบในระดับคณะ

มีผลกระทบในระดับภาควิชา / หน่วยงาน

มีผลกระทบในระดับกลุ่มบุคคล

มีผลกระทบในระดับบุคคล

มีผลกระทบในระดับบุคคลแต่น้อยมาก

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

…-…………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ความหมาย
เกิดการสูญหายของข้อมูล  5 ครั้ง/ปี

เกิดการสูญหายของข้อมูล  4 ครั้ง/ปี

เกิดการสูญหายของข้อมูล  3 ครั้ง/ปี

เกิดการสูญหายของข้อมูล  2 ครั้ง/ปี

เกิดการสูญหายของข้อมูลไม่เกิน  1 ครั้ง/ปี
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) 0-5394-4009 ต่อ 124

(5) กําหนดแนวทาง/มาตรการท่ีเป็น

ระบบในการบํารุงรักษา hardware 

 และการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล

หน่วยสารสนเทศ

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ หน่วยสารสนเทศ

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์

รวมงบประมาณ -             

(2) มีการตรวจสอบเครื่องสํารอง

และรายงานผลการตรวจสอบกรณี

ฉุกเฉิน

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ -              ลดโอกาส

(1) สร้างระบบป้องกัน และสํารอง

ข้อมูลใน cloud CMU

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ -              ลดความรุนแรง

(3) ปรับปรุง และวางระบบห้อง 

server

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ -              ลดโอกาส

ตลอดปีงบประมาณ -              ลดโอกาส

(6) สร้างการตระหนักรู้ เตือนภัย 

Cyber โดยการแจ้งข่าวสารให้

ความรู้แก่ผู้ใช้งาน

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ -              ลดโอกาส

ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง -              ลดโอกาส

(4) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับ

ตรวจสอบป้องกันภัยจากการ

คุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการ

บํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยสารสนเทศ

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) สร้างระบบป้องกัน และสํารองข้อมูลใน cloud CMU

(2) มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงานผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน

(3) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ี

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) แจ้งข่าวสารเตือนภัย Cyber แก่ผู้ใช้งาน

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)
KRI 1:
KRI 2:

1

2

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 6.1 กระบวนการทํางาน ง.การจัดการนวัตกรรม, 6.2 ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ ก.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ)

(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ 

เท่ากับ 1

อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ 

อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 10 (ช่วง 0.9-0.99)

จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / บริการใหม่ 

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / บริการใหม่ ดําเนินการ

แล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 80

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
(1) เงินสะสมลดลง กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินขององค์กร

(2) ไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการสนับสนุนโครงการท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาองค์กร

(3) เกิดผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ

อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ
จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / บริการใหม่

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

คําอธิบาย
จากแนวโน้มของการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกํากับรัฐ ท่ีมีแนวโน้มการลดลง 

และมีเง่ือนไข ข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกระทบต่อรายได้ของคณะฯ อาทิ นโยบายลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง ล้วนส่งผลต่อสถานะทางการเงินของคณะฯ คณะฯ จําเป็นต้องมีการ

ปรับตัวโดยการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และการบริการวิชาการ ท่ี

ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และผู้รับบริการ และแสวงหาแหล่งรายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้สามารถมี

งบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าในการดําเนินงาน อย่างมั่นคง

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(1) รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง

(2) การควบคุมรายจ่ายไม่มีประสิทธิผล

(3) ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง

(4) กิจกรรมหารายได้ไม่เป็นไปตามแผน

(1) นโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยใน

กํากับลดลง

(2) นโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อลดผลกระทบจากโค

วิด-19

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: F-1 ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายท่ีจะกระทบกับเงินสะสม และแผนการลงทุนใหม่ๆ

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
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ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 

5

4

3

2

1

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 
ระดับ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2565 มีประมาณการรายได้ 52,936,359.00  บาท ตั้งคําของบประมาณรายจ่าย 59,410,700.00 บาท 

(อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ = 1 : 1.12) / เงินรายได้เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564 = 89.59 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 = 94.17

 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลง ลดลง ร้อยละ 4.86 เทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ
มากกว่า 1

เท่ากับ 1

ช่วง 0.9-0.99

ช่วง 0.80-0.89

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

เงินสะสมลดลงจากปีท่ีผ่านมา ไม่เกิน 10%

เงินสะสมไม่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

(1) ข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน L x I : 5 x 2 = 10 (ระดับปานกลาง) คะแนน L x I : 4 x 2 = 8 (ระดับปานกลาง)

(1) ข้อมูลรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้  (2) ข้อมูลรายได้จากทุกแหล่งงบประมาณ

(3) ติดตามตั้งแต่การตั้งคําของบประมาณ / ประมาณการรายได้เทียบกับรายได้ท่ีได้รับจริง

(4) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / บริการใหม่ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี และความก้าวหน้าในการดําเนินการ

ความหมาย
เงินสะสมลดลงจากปีท่ีผ่านมามากกว่า 20%

เงินสะสมลดลงจากปีท่ีผ่านมามากกว่า 15%

เงินสะสมลดลงจากปีท่ีผ่านมามากกว่า 10%

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

น้อยกว่า 0.8

ความหมาย
ระดับ

จํานวนผลิตภัณฑ์ / หลักสูตร / บริการใหม่
ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 60

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 70

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน มากกว่าร้อยละ 80

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

รวมงบประมาณ 802,200.00    

500,000.00       

ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) จัดทําการวิเคราะห์และประมาณการรายรับและรายจ่ายอย่างเป็นปัจจุบันและต่อเน่ือง

(2) การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์งบประมาณของคณะฯ 

(3) พัฒนาหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง

ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

(1) จัดทําการวิเคราะห์และ

ประมาณการรายรับและรายจ่าย

อย่างเป็นปัจจุบันและต่อเน่ือง

งานการเงินฯ รายงานข้อมูลต่อ กบค. 

เป็นประจําทุกเดือน

-                 ลดโอกาส

(2) ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับ

รายได้

ทุกหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ -                 ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

(4) สร้างโครงการบริการวิชาการท่ี

ก่อให้เกิดรายได้  (กลยุทธ์ - Action

 Plan 65)

(3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิผล

กบค. ตลอดปีงบประมาณ -                 ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

(7) แสวงหารายได้ (จําหน่าย

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์) (กลยุทธ์ - 

Action Plan 65)

ภาควิชา/ศูนย์วิจัย/

ศูนย์บริการ

วิชาการ/

คณะกรรมการ

ดําเนินงานพัฒนา

คณะฯ

ตลอดปีงบประมาณ (ข้อมูล

งบประมาณ ใช้จากรหัส

งบประมาณ 

652086148C00240 (หัก

โครงการ ปชส. 60,000 บาท

 ค่าซ่อมบํารุงเครื่องมือ Lab

 กลาง 450,000 บาท)

302,200.00       

(5) พัฒนาหลักสูตรใหม่บูรณากา

รสหสาขาวิชา (กลยุทธ์ - Action 

Plan 65)

ศูนย์บริการวิชาการ

 / ภาควิชา

งานการศึกษาฯ / 

ภาควิชา

ตลอดปีงบประมาณ

(ข้อมูลงบประมาณ เฉพาะ

งบประมาณโครงการเงิน

อุดหนุนท่ัวไปของศูนย์บริการ

วิชาการฯ โครงการบริการ

วิชาการท่ีประสงค์ดําเนิน

โครงการผ่านศูนย์ฯ 500,000 

บาท)

(6) สร้างหลักสูตร non degree 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตร

สมัยใหม่ 

งานการศึกษาฯ / 

ภาควิชา

ตลอดปีงบประมาณ -                 ลดโอกาส และลด

ความรุนแรง

ตลอดปีงบประมาณ -                 
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ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)
งานการเงิน: 0-5394-4009 ต่อ 17

งานแผนฯ: 0-5394-4009 ต่อ 103, 111

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ
งานการเงิน (ข้อมูลการเงิน) งานแผนฯ (ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการจากระบบ e-Action 

Plan)

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล
งานการเงิน: นางอังคณา กีไสย์

งานแผนฯ: นางสาวมนสิชา ศานติกุลนุการ
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คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา และเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการประพฤติตนเป็น

ต้นแบบในเรื่องจริยธรรม และธรรมาภิบาล อีกท้ัง การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ก็มีส่วน

สําคัญท่ีทําให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในองค์กร อย่างไรก็ดี การมีสถานะเป็นหน่วยงานของ

รัฐมีกฏระเบียบกํากับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จํานวนมาก การดําเนินการท่ีถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน จึงมีความสําคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคลากร และองค์กร เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบท้ังโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผลกระทบจากการทุจริตในหน้าท่ี คณะฯ จึงควรมีการกํากับติดตาม และกําหนด

แนวทางป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรม

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวด 1 การนําองค์กร 1.2 การกํากับดูแลองค์กรและสร้างประโยชน์ให้สังคม ข. การประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม และหมวด 6 การปฏิบัติการ 6.1 กระบวนการทํางาน ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย 
บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่นๆ และกระบวนการ)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(1) บุคลากรไม่มีความรู้ในกฎระเบียบ และขาดการ

เชื่อมโยง / การมองกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ

(2) บุคลากรขาดจริยธรรมในการทํางาน อาทิ การคัดลอก

ผลงานทางวิชาการ การใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลอันเป็น

เท็จ

(1) กฎ ระเบียบท่ีมีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
(1) ความเชื่อมั่น และชื่อเสียงของคณะ ท้ังในด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา จริยธรรมทางวิชาการ และธรรมาภิบาล ความ

โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร

(2) ความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ท้ังต่อบุคคล และองค์กร

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: 
C-1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

กําหนด การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ทางสังคม หรือการทุจริตในหน้าท่ี

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1:

KRI 2:

1

2

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

(1) รายงานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน แต่เป็นประเด็นท่ีอยู่ในความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงต่ํา

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก

สํานักงานตรวจสอบภายใน ท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยง

ปานกลางขึ้นไป จํานวน 1 ประเด็นขึ้นไป

ไม่เกิดความความสูญเสียทรัพยากร และ/หรือ สามารถ

แก้ไขได้ภายใต้ขอบเขตอํานาจ และรับผิดชอบระดับ

หน่วยงาน และไม่เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน

เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท 

และ/หรือ สามารถแก้ไขได้ภายใต้ขอบเขตอํานจ และ

รับผิดชอบระดับส่วนงาน และเกิดคดีฟ้องร้อง / 

ร้องเรียน แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบความบกพร่องท่ีเกิด

จากการปฏิบัติงาน

ความหมาย
มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน ท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป 

จํานวนมากกว่า 3 ประเด็น หรือมีประเด็นท่ีถูกร้องเรียนและถูกตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน ท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป 

จํานวน 3 ประเด็น

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน ท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป 

จํานวน 2 ประเด็นขึ้นไป

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน ท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป 

จํานวน 1 ประเด็นขึ้นไป

มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน แต่เป็นประเด็นท่ีอยู่ในความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงต่ํา

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งต่อบุคคล และองค์กร

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

จํานวนประเด็นการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน ที่อยู่ในระดับความ
เสี่ยงปานกลางข้ึนไป
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ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

การสูญเสียทรัพยากร
เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท และ/

หรือ สามารถแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยโดย

ใช้ระยะเวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน

เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 100,000 บาท และ/

หรือ สามารถแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยโดย

ใช้ระยะเวลาแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน

เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 10,000 บาท และ/

หรือ สามารถแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย

เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และ/

หรือ สามารถแก้ไขได้ภายใต้ขอบเขตอํานาจ และ

รับผิดชอบระดับส่วนงาน
ไม่เกิดความความสูญเสียทรัพยากร และ/หรือ สามารถ

แก้ไขได้ภายใต้ขอบเขตอํานาจ และรับผิดชอบระดับ

หน่วยงาน

ระดับช่ือเสียง
เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบ

ความบกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการ

เสียชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย

คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ํามาก) คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ํามาก)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

(1) ข้อมูลการฟ้องรัอง ร้องเรียน

(2) ผลการประเมินความเสียหาย หรือข้อมูลแนวทางการดําเนินการแก้ไขกรณีเกินความเสียหาย

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ไม่เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน

ความหมาย

เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบ

ความบกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการ

เสียชื่อเสียงระดับส่วนงาน

เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบ

ความบกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการ

เสียชื่อเสียงระดับบุคคล
เกิดคดีฟ้องร้อง / ร้องเรียน แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบ

ความบกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ระดับ
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

(1) ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู้ในกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน  

   (1.1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร / 

ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าร่วม

การอบรม / มีความรู้เกี่ยวกับหลัก

ธรรมาภิบาล และกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

   (1.2) จัดทําคู่มือ / Flowchart 

แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

งานบริหารท่ัวไป

และงานอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง

ตลอดปีงบประมาณ (ข้อมูล

งบประมาณ มาจาก 

งบประมาณงานบริหารท่ัวไป

 รหัสงบประมาณ 

652088104C001A0 

โครงการพัฒนาบุคลากร

และจัดการองค์ความรู้ - 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง 20%)

26,000.00        ลดโอกาส

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  โดยการจัดการอบรม และสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(2) บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(3) ส่งเสริมการให้ความรู้ / การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิชาการ และมาตรฐานจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง
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ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) 0-5394-4009 ต่อ 102

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ งานบริหารท่ัวไป

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล

รวมงบประมาณ 26,000.00     

(3) ด้านการวิจัย ส่งเสริมการให้

ความรู้ / การอบรมเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางวิชาการ และ

มาตรฐานจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิจัย

งานวิจัยฯ ตลอดปีงบประมาณ 

(ประชาสัมพันธ์การอบรม

ต่างๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้านมาตรฐาน

การวิจัย)

-                

นางสาวชิดชนก สิทธิกัน

ลดโอกาส

(2) ด้านการจัดการศึกษา - บริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   (2.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้าน

อัตรากําลัง (อาจารย์เกษียณ / 

ลาออก ท่ีมีผลต่อจํานวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

   (2.2) วิเคราะห์อัตรากําลังท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอ

ขอกรอบอัตรากําลัง (ตามรอบการ

วิเคราะห์อัตรากําลัง)

   (2.3) สร้างระบบติดตามออนไลน์

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์

ประจําหลักสูตร

งานการศึกษาฯ

งานแผนฯ (แผน

อัตรากําลัง)

ตลอดปีงบประมาณ -                ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง
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ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอก ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างแหล่งทุน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือประเด็นความเสี่ยง: R-1 ภาพลักษณ์ของคณะ (Corporate Image) เสียหาย หรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R)

คําอธิบาย
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรมีส่วนสําคัญยิ่งต่อความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของผู้เรียน และผู้รับบริการ รวมท้ังคู่ความร่วมมือ 

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ความน่าเชื่อถือ/ความเชื่อมั่นต่อองค์กร ช่วยส่งเสริมให้คณะสามารถขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการให้ก้าวหน้าไปในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังช่วยดึงดูดให้ผู้เรียน และผู้รับบริการสนใจเข้าศึกษาต่อหรือ

ใช้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ จากคณะได้ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของผลการดําเนินการ และความมั่นคงขององค์กรในระยะ

ยาว ดังน้ัน การกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และจริยธรรม การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของ

ผู้เรียน และผู้รับบริการ รวมท้ังการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนสําคัญท่ีจะช่วยลดโอกาสท่ีคณะฯ มีข่าวในทาง

ลบ ก็ให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือท้ังตั้งแต่ระดับบุคลากร จึงถึงระดับองค์กร และประเทศชาติในภาพรวม

(เช่ือมโยงกับ EdPEx หมวด 1 การนําองค์กร 1.2 การกํากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม ก. การกํากับดูแล
องค์กร และ ข. การประพฤติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม หมวด 3 ลูกค้า 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ก. 
ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ (3) การจัดการข้อร้องเรียน และ ข. การค้นหาความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค่ากลุ่มอื่น (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นําไปสู่ความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

(1) การกระทําผิดภายในมหาวิทยาลัย

(2) การตอบสนองท่ีไม่เหมาะสมเมื่อเกิดกระแส

วิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ

(3) การใช้ Social media อย่างไม่เหมาะสม ในการ

เผยแพร่ข่าวสาร

(1) การรับรู้ข้อมูลของคณะฯ ของบุคคลภายนอกท่ีบิดเบือนจาก

ความจริง

(2) สถานการณ์สังคมท่ีอ่อนไหว 

(3) การวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง และการส่งต่อข้อมูลอย่าง

รวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์
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ตารางที่ 3 การกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง/ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)
KRI 1:

1

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) 
ระดับ

5

4

3

2

1

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) 

ระดับ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทําทุกประเด็น

กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับบุคคล

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

………-……………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับหน่วยงาน

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ 3 ครั้งต่อปี

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ 2 ครั้งต่อปี

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ 1 ครั้งต่อปี

ไม่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ

ระบุข้อมูล (Data) ท่ีใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

(1) ข้อมูลการร้องเรียน / ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร และ/หรือคณะ ในเชิงลบ ท่ีมีการนําเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

ความหมาย

กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับประเทศ

กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับมหาวิทยาลัย

กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับคณะ

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ 4 ครั้งต่อปี ขึ้นไป

KRI
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)

Risk Appetite Risk Tolerance 
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

ไม่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ 1 

ครั้งต่อปี กระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือระดับ

บุคคล

ความหมาย

จํานวนการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ/ข่าวในเชิงลบ
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25 สูงมาก
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20 สูง
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15 ปานกลาง
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 ตํ่า
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 ตํ่ามาก

หมายเหตุ: 

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

รวมงบประมาณ -             

(3) สรุปข้อร้องเรียนจากระบบ VOC

 และการดําเนินการแก้ไข นําเสนอ

ผู้บริหาร

หน่วยสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ 

(รายงานรายไตรมาส)

-              ลดโอกาส

(1) มอบหมายให้หน่วยงานหรือ 

บุคคลท่ีจะรับผิดชอบในการตอบ 

ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลท่ีเป็น

ทางการต่อสาธารณชนอย่าง

ทันท่วงที/ทันการณ์

หน่วย

ประชาสัมพันธ์เป็น

ผู้ตอบ หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ท่ี

ได้รับมอบหมายให้

ข้อมูล

ตลอดปีงบประมาณ -              ลดความรุนแรง

(2) มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

ของคณะฯ

ผู้เกี่ยวข้องตามข้อ

สั่งการของคณบดี

ตลอดปีงบประมาณ -              ลดความรุนแรง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทําแผน) :
(1) มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลท่ีจะรับผิดชอบในการตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นทางการต่อสาธารณชนอย่าง

ทันท่วงที/ทันการณ์ (หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ข้อมูล)

(2) มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของคณะฯ

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ
ลดโอกาส

หรือลดความรุนแรง

คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ระดับต่ํามาก) คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับต่ํามาก)

ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ
 (I)

โอกาสเกิด (L)

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ณ ไตรมาส 4/2564 มีประเด็นนักศึกษาโพสต์ใน Social media วิจารณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน จึงมีความสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ L = 2
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ตารางที่ 9 กําหนดผู้รับผ ิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)
หน่วยประชาสัมพันธ์: 0-5394-4009 ต่อ 123

หน่วยสารสนเทศ: 0-5394-4009 ต่อ 124

ผู้รับผ ิดชอบความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่รับผ ิดชอบ หน่วยประชาสัมพันธ์

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล
หน่วยประชาสัมพันธ์: นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก

หน่วยสารสนเทศ: นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
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