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แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

1. การระบุความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันพิจารณา

และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และได้ร่วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตาม

บริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย

ค านึงถึงความเสี่ยง 4 ประเภท ตามหลักของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

  (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแขง่ขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

  (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (operational risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่

เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดี หรือขาดการ

ควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี-

สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ 

  (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร และการรายงานทางการเงิน 

  (4) ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ (compliance risk: C) หมายถึง ความเสี่ยง

ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

 

ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยง ตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (1) แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 

(2) การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ 

2. ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (1) บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน 

(2) บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตามคุณวุฒิ 

(3) งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึงระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

(4) งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

(5) การบริการวิชาการไม่ตรงกับความตอ้งการหรอื

ไม่ได้เสริมศักยภาพให้แก่ชุมชนและผูส้นใจทั่วไป 

(6) อันตรายจากการใชส้ารเคมี 

(7) อันตรายจากการใช้เครื่องมอืหรืออุปกรณ์ 

3. ความเสี่ยงดา้นการเงนิ (1) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

(2) การใชง้บประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(3) หนว่ยงานภายในคณะได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินงาน 

4. ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ (1) การเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและ/หรอื

ความเสียหายต่อทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยและการ

ปฏิบัติงาน 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกัน

ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยค านึงถึงความถี่/โอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ

ต่อองค์กร ของความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ดังแสดงขอ้มูลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศกึษา 2556 

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (1) แผนกลยุทธ์ของคณะไมส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (R11) 3 3 9 ปานกลาง 

(2) การด าเนนิงานไม่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ (R12) 5 3 15 สูง 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงาน (1) บัณฑิตขาดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน (R21) 3 5 15 สูง 

(2) บัณฑิตท่ีจบได้งานท าไมต่รงตามคุณวุฒิ (R22) 3 2 6 ปานกลาง 

(3) งานท่ีวิจัยท่ีออกมามคีุณภาพไม่ถึงระดับชาติหรือนานาชาต ิ(R23) 5 2 10 สูง 

(4) งานวจิัยไม่ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น (R24) 3 2 6 ปานกลาง 

(5) การบริการวิชาการไมต่รงกบัความตอ้งการหรือไมไ่ด้เสริมศักยภาพให้แก่ชุมชน

และผู้สนใจทั่วไป (R25) 

1 3 3 ต่ า 

(6) อันตรายจากการใช้สารเคมี (R26) 1 5 5 ปานกลาง 

(7) อันตรายจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (R27) 1 5 5 ปานกลาง 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (1) การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (R31) 1 5 5 ปานกลาง 

(2) การใช้งบประมาณไมต่รงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (R32) 3 5 15 สูง 

(3) หนว่ยงานภายในคณะได้รับงบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการด าเนนิงาน (R33) 3 3 9 ปานกลาง 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบตา่ง ๆ (1) การเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิของ

มหาวทิยาลัยและการปฏบัิตงิาน (R41) 

3 5 15 สูง 
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3. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

จัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) กับ

ผลกระทบหรือระดับความรุนแรง (Impact) ของแต่ละความเสี่ยง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ

ตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน-หลัง และคณะกรรมการได้จัดท าแผนภูมิความ

เสี่ยงเพื่อใหผู้บ้ริหารและคนในองค์กร ได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมกีารกระจายตัวอย่างไร 

 

แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Map profile) 
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 1) ระดับความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

  ความเสี่ยงระดับสูง (10 – 16 คะแนน) 

  R12 = การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ 

  R21 = บัณฑติขาดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน 

  R23 = งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึงระดับชาติหรอืนานาชาติ 
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  R32 = การใชง้บประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

  R41 = การเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและ/หรือความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 – 9 คะแนน) 

  R11 = แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

  R22 = บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตามคุณวุฒิ 

  R24 = งานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

  R26 = อันตรายจากการใช้สารเคมี 

  R27 = อันตรายจากการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ 

  R31 = การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  R33 = หนว่ยงานภายในคณะได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

  ความเสี่ยงระดับต่ า (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

  R25 = การบริการวิชาการไม่ตรงกับความต้องการหรอืไม่ได้เสริมศักยภาพ

ให้แก่ชุมชนและผูส้นใจทั่วไป 

 2) Risk tolerance boundary = ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับและไม่ยอมรับความ

เสี่ยง 

  ความเสี่ยงที่อยู่เหนือเส้น Risk Tolerance Boundary ไม่ยอมรับความเสี่ยง ต้อง

ด าเนนิการลดความเสี่ยงให้เหลอืระดับที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับได้ ส่วนความเสี่ยง

ที่อยู่ต่ ากว่าเส้น Risk Tolerance Boundary และเป็นความเสี่ยงระดับกลางจะมีแผนควบคุม

ความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ต่ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอมรับความเสี่ยง

นั้น 

 

4. การบรหิารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าข้อมูลการ

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ มาร่วมพจิารณาการบริหารความเสี่ยงและการ

จัดการความเสี่ยงโดยยึดหลัก 4T ดังตอ่ไปนี ้

 1. TAKE : การยอมรับความเสี่ยง (accept) 

  หากท าการวิเคราะหแ์ล้วเห็นวา่ไม่มวีิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม

เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจตอ้งยอมรับความเสี่ยงนั้น

แตค่วรมีมาตรการตดิตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
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 2. TREAT : การลดความเสี่ยง (reduce) 

  2.1 พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน

ของกิจกรรมหรอืโครงการที่น าไปสู่เหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยง 

  2.2 ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การ

ฝกึอบรมบุคลากรใหม้ีความรูเ้พียงพอ การก าหนดผูจ้ัดจา้งและผู้รับมอบงานใหแ้ยกจากกัน 

  2.3 ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น 

เชน่ การติดตัง้เครื่องดับเพลิง, การ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ, การม ีserver ส ารอง 

 3. TERMINATE : การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (avoid) 

  3.1 ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด, ยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป้นเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิก

โครงการที่สรา้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เป็นต้น 

  3.2 ข้อเสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของ

องค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ด้ 

 4. TRANSFER : การแบ่งปันความเสี่ยง (share) 

  4.1 ยกภาระในการเผชิญหนา้กับเหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับ

ความเสี่ยงให้ผู้อื่น 

  4.2 มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิด

ความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น 
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ตารางที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศกึษา 2556 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
ระดับของ

ความเสี่ยง 
แนวทางในการปรับปรุง ก าหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม

ประเมินผล 

1. การปฏิบัติตาม

แผนกลยุทธ์ 

1) การด าเนินงานไม่

สอดคล้องตามแผนกล

ยุทธ ์(R12) 

สูง จัดอบรมการเขียนโครงการและ 

การด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์ใหแ้ก่คณาจารย์ 

ก.พ. – มี.ค. 57 คณบดีและรอง

คณบดีฝ่าย

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

2. การเรียนการสอน 1) บัณฑติขาดความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ของตน (R21) 

สูง 1. โครงการจัดตัง้ศูนย์ตรวจวัด

ทางดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

2. จัดท าบันทึกความรว่มมือระหว่าง

คณะกับหนว่ยงานภายนอก 

ปีงบประมาณ 

2557 

 

ก.พ. – พ.ค. 57 

อ.ชนกานต์ 

สกุลแถว 

 

คณบดี และ

หัวหนา้ศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 
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โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
ระดับของ

ความเสี่ยง 
แนวทางในการปรับปรุง ก าหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม

ประเมินผล 

3. งานวิจัย 1) งานวิจัยที่ออกมามี

คุณภาพไม่ถึงระดับชาติ

หรอืนานาชาติ (R23) 

สูง 1. จัดท าประกาศคณะเกี่ยวกับการ

น าเสนอและตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

2. คณะมกีารประกาศยกย่อง

อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ก.พ. – พ.ค. 57 

 

 

 

 

ก.พ. – พ.ค. 57 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

 

 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

4. การใชจ้า่ย

งบประมาณ 

1) การใชง้บประมาณไม่

ตรงตามวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ (R32) 

สูง จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการ

ใช้งบประมาณของคณะ 

ม.ีค. – เม.ย. 

57 

คณบดี คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

5. การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและ

ระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

1) การเสื่อมเสียช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัยและ/

หรอืความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและการ

ปฏิบัติงาน (R41) 

สูง จัดกิจกรรมประกวด/ให้รางวัล

นักศึกษาแตง่กายถูกระเบียบ 

ก.พ. – ก.ย. 57 รองคณบดีฝ่าย

กิจการ

นักศึกษา 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. การทบทวนแผน

กลยุทธ ์

 

1. เพื่อให้คณะมีทิศทางในการบริหารงาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้คณะมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไม่

มีกรอบเวลาเสร็จสิ้นที่แน่นอน 

 

2. การปฏิบัติตาม

แผนกลยุทธ์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่

วางไว้ 

1. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน

กลยุทธ ์

 

 

1.ผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงการไม่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ 

2. การประสานงานระหว่างหนว่ยงาน มี

ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา 

3. ไม่ได้น าผลการประเมินไปวิเคราะหเ์พื่อ

ปรับปรุงแผนและการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

1. การทบทวนแผนกล

ยุทธ ์

 

1. เพื่อให้คณะมีทิศทางในการ

บริหารงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้คณะมีกรอบการด าเนินงานที่

ชัดเจน 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยไม่มี

กรอบเวลาเสร็จสิน้ที่

แนน่อน 

 

5 3 

2. การปฏิบัติตามแผน

กลยุทธ ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามแผน

กลยุทธ์ที่วางไว้ 

1. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน

กลยุทธ ์

 

 

1.ผลลัพธ์ของกิจกรรม/

โครงการไม่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 

2. การประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน มี

ข้อจ ากัดในเรื่อง

ระยะเวลา 

3. ไม่ได้น าผลการ

ประเมินไปวิเคราะห์เพื่อ

5 3 



  

 

ปรับปรุงแผนและการ

ด าเนนิงาน 

 

3. การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไม่มีกรอบเวลา

เสร็จสิน้ที่แนน่อน 

 

5 3 15 

2. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนกล

ยุทธ ์

 

 

1.ผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงการไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

2. การประสานงานระหว่างหนว่ยงาน มขี้อจ ากัดในเรื่อง

ระยะเวลา 

3. ไม่ได้น าผลการประเมินไปวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงแผนและ

การด าเนินงาน 

5 3 15 

 

 

 



  

 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไม่มี

กรอบเวลาเสร็จสิน้ที่แน่นอน 

 

5 3 15 1 

2. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตาม

แผนกลยุทธ์ 

 

 

1.ผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงการไม่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 

2. การประสานงานระหว่างหนว่ยงาน มขี้อจ ากัด

ในเรื่องระยะเวลา 

3. ไม่ได้น าผลการประเมินไปวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุง

แผนและการด าเนินงาน 

5 3 15 1 

 

 

 

 



  

 

5. การประเมินมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์มหาวิทยาลัย 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มกีารอา้งองิแผนระดับชาติ เช่น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอุดมศกึษา 

2. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 

3 3 9 

2. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ 1. มีการก าหนดให้การตัง้งบประมาณประจ าปีตอ้ง

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ 

2. มีการทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกล

ยุทธ์เป็นประจ าทุกปี 

5 3 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. การจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การทบทวนแผนกลยุทธ์ 

 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะไม่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 

-ยอมรับความเสี่ยง-   

2. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ์ 1. การด าเนินงานไม่สอดคล้องตาม

แผนกลยุทธ์ 

1. จัดอบรมการเขียนโครงการและ

การด าเนินงานใหส้อดคล้องกับแผน

กล-ยุทธ์ใหแ้ก่คณาจารย์ 

ก.พ. – ม.ีค. 57 คณบดีและรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

1. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1.การเรียนการสอน 1.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

1.2เพื่อให้บัณฑิตที่จบได้งานท าตรงตามคุณวุฒิ 

1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ของตน 

 

 

 

 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตามคุณวุฒิ 

1.1ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

1.2หอ้งเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอส าหรับ

จัดการศึกษา 

1.3ขาดเครื่องมอืวิทยาศาสตรแ์ละอุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 

2.1บัณฑติบางคนมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ

ไม่ถึงระดับที่ผู้ใชบ้ัณฑติต้องการ 

2.2การจัดท าหลักสูตรไม่ได้มีการส ารวจ

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.งานวิจัย 2.1เพื่อผลิตงานวิจัยที่มคีุณภาพและตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

2.1งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึง

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

 

 

2.1งบประมาณที่ไม่เพียงพอและจ ากัดใน

เรื่องระยะเวลาในการท างานวิจัย 

2.2ขาดเครื่องมอืขั้นสูงและทันสมัยส าหรับ

ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

2.3ขาดโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม



  

 

 

 

2.2งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการของ

ท้องถิ่น 

วิชาการ 

 

2.1ขาดการประสานงานและความร่วมมือ

กับชุมชนในด้านการวิจัย 

2.2งานวิจัยระดับท้องถิ่นยังขาดการ

ยอมรับในระดับสากล 

3.บริการวิชาการ 3.1เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพทางดา้นวิชาการแก่

ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

3.1การบริการวิชาการไม่ตรงกับความ

ต้องการหรอืไม่ได้เสริมศักยภาพใหแ้ก่ชุมชน

และผู้สนใจทั่วไป 

3.1ขาดการส ารวจความต้องการที่แท้จริง

ของชุมชน 

3.2ความไม่สอดคล้องกันระหว่างองค์

ความรูท้ี่มกีับความต้องการชุมชนและ

ผูส้นใจทั่วไป 

4.การใช้

หอ้งปฏิบัติการ 

4.1เพื่อจัดการเรยีนการสอน งานวิจัย และบริการ

วิชาการให้มปีระสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน 

4.1 อันตรายจากการใชส้ารเคมี 

 

 

 

4.2 อันตรายจากการใชเ้ครื่องมอืหรือ

อุปกรณ์ 

4.1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้

สารเคมี 

4.1.2 การก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ถูกวิธี 

 

4.2.1 ขาดความใส่ใจในการใช้เครื่องมอื

หรอือุปกรณ์ 

4.2.2 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชโ้ดย

เคร่งครัด 



  

 

4.2.3 ความไม่พรอ้มของเครื่องมอื เช่น 

ขาดการบ ารุงรักษา ไฟฟ้าตก 

 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

1.การเรียนการสอน 1.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.2เพื่อให้บัณฑิตที่จบได้งานท าตรง

ตามคุณวุฒิ 

1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตาม

คุณวุฒิ 

1.1ขาดห้องปฏิบัติการ

เฉพาะทาง 

1.2หอ้งเรียนมาตรฐานไม่

เพียงพอส าหรับจัด

การศกึษา 

1.3ขาดเครื่องมอื

วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย 

 

2.1บัณฑติบางคนมี

ความรูค้วามเชี่ยวชาญไม่

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



  

 

ถึงระดับที่ผู้ใชบ้ัณฑติ

ต้องการ 

2.2การจัดท าหลักสูตร

ไม่ได้มีการส ารวจความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

2.งานวิจัย 2.1เพื่อผลิตงานวิจัยที่มคีุณภาพและ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ท้องถิ่น 

2.1งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึง

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการ

ของท้องถิ่น 

2.1งบประมาณที่ไม่

เพียงพอและจ ากัดในเรื่อง

ระยะเวลาในการท างาน

วิจัย 

2.2ขาดเครื่องมอืขั้นสูง

และทันสมัยส าหรับใช้ใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

2.3ขาดโอกาสในการเข้า

ร่วมการประชุมวิชาการ 

 

2.1ขาดการประสานงาน

และความรว่มมอืกับ

ชุมชนในด้านการวิจัย 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



  

 

2.2งานวิจัยระดับท้องถิ่น

ยังขาดการยอมรับใน

ระดับสากล 

3.บริการวิชาการ 3.1เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพทางดา้น

วิชาการแก่ชุมชนและผูส้นใจทั่วไป 

3.1การบริการวิชาการไม่ตรงกับความ

ต้องการหรอืไม่ได้เสริมศักยภาพใหแ้ก่

ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

3.1ขาดการส ารวจความ

ต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน 

3.2ความไม่สอดคล้องกัน

ระหว่างองค์ความรูท้ี่มกีับ

ความตอ้งการชุมชนและ

ผูส้นใจทั่วไป 

3 3 

4.1เพื่อจัดการเรยีนการ

สอน งานวิจัย และ

บริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

ต่อชีวติและทรัพย์สิน 

4.1 อันตรายจากการใชส้ารเคมี 

 

 

 

 

4.2 อันตรายจากการใชเ้ครื่องมอืหรือ

อุปกรณ์ 

4.1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้

สารเคมี 

4.1.2 การก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่

ถูกวิธ ี

 

4.2.1 ขาดความใส่ใจในการใช้เครื่องมอื

หรอือุปกรณ์ 

4.2.2 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชโ้ดย

เคร่งครัด 

4.1เพื่อจัดการเรยีนการ

สอน งานวิจัย และบริการ

วิชาการให้มปีระสิทธิภาพ 

ปลอดภัยต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน 

3 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

5 



  

 

4.2.3 ความไม่พรอ้มของเครื่องมอื เช่น 

ขาดการบ ารุงรักษา ไฟฟ้าตก 

 

3. การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาของตน 

1.1ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

1.2หอ้งเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอส าหรับจัดการศกึษา 

1.3ขาดเครื่องมอืวิทยาศาสตรแ์ละอุปกรณ์ส าหรับการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย 

3 5 15 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตาม

คุณวุฒิ 

2.1บัณฑติบางคนมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญไม่ถึงระดับที่ผูใ้ช้

บัณฑติต้องการ 

2.2การจัดท าหลักสูตรไม่ได้มีการส ารวจความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

3 2 6 

3. งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึง 3.1งบประมาณที่ไม่เพียงพอและจ ากัดในเรื่องระยะเวลาใน 5 2 10 



  

 

ระดับชาติหรอืนานาชาติ การท างานวิจัย 

3.2ขาดเครื่องมือขั้นสูงและทันสมัยส าหรับใช้ในการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ 

3.3ขาดโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

4. งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการ

ของท้องถิ่น 

4.1ขาดการประสานงานและความร่วมมือกับชุมชนในด้าน

การวิจัย 

4.2งานวิจัยระดับท้องถิ่นยังขาดการยอมรับในระดับสากล 

3 2 6 

5. การบริการวิชาการไมต่รงกับความ

ต้องการหรอืไม่ได้เสริมศักยภาพใหแ้ก่

ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

5.1ขาดการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

5.2ความไม่สอดคล้องกันระหว่างองค์ความรูท้ี่มกีับความ

ต้องการชุมชนและผูส้นใจทั่วไป 

3 3 9 

6. อันตรายจากการใชส้ารเคมี 6.1 ขาดความรูค้วามเข้าใจในการใชส้ารเคมี 

6.2 การก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ถูกวิธี 

3 5 15 

7. อันตรายจากการใช้เครื่องมอืหรอื

อุปกรณ์ 

7.1 ขาดความใส่ใจในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 

7.2 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชโ้ดยเคร่งครัด 

7.3 ความไม่พรอ้มของเครื่องมอื เช่น ขาดการบ ารุงรักษา 

ไฟฟ้าตก 

3 5 15 

 



  

 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาของตน 

1.1ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

1.2หอ้งเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอส าหรับจัด

การศกึษา 

1.3ขาดเครื่องมอืวิทยาศาสตรแ์ละอุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

3 5 15 1 

 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตาม

คุณวุฒิ 

2.1บัณฑติบางคนมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญไม่ถึง

ระดับที่ผู้ใชบ้ัณฑิตต้องการ 

2.2การจัดท าหลักสูตรไม่ได้มีการส ารวจความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

3 2 6 4 

3. งานที่วิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึง

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

3.1งบประมาณที่ไม่เพียงพอและจ ากัดในเรื่อง

ระยะเวลาในการท างานวิจัย 

3.2ขาดเครื่องมือขั้นสูงและทันสมัยส าหรับใช้ใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

5 2 10 2 

 



  

 

3.3ขาดโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

4. งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการ

ของท้องถิ่น 

4.1ขาดการประสานงานและความร่วมมือกับ

ชุมชนในด้านการวิจัย 

4.2งานวิจัยระดับท้องถิ่นยังขาดการยอมรับใน

ระดับสากล 

3 2 6 4 

5. การบริการวิชาการไมต่รงกับความ

ต้องการหรอืไม่ได้เสริมศักยภาพใหแ้ก่

ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

5.1ขาดการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน 

5.2ความไม่สอดคล้องกันระหว่างองค์ความรูท้ี่มี

กับความตอ้งการชุมชนและผูส้นใจทั่วไป 

3 3 9 3 

6. อันตรายจากการใชส้ารเคมี 6.1 ขาดความรูค้วามเข้าใจในการใชส้ารเคมี 

6.2 การก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ถูกวิธี 

3 5 15 1 

7. อันตรายจากการใช้เครื่องมอืหรอื

อุปกรณ์ 

7.1 ขาดความใส่ใจในการใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ 

7.2 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชโ้ดยเคร่งครัด 

7.3 ความไม่พรอ้มของเครื่องมอื เช่น ขาดการ

บ ารุงรักษา ไฟฟ้าตก 

3 5 15 1 

 



  

 

5. การประเมินมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน 1. มีแผนการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงหอ้งเรียน

มาตรฐาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอื 

3 5 15 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตามคุณวุฒิ -ไม่มี- 3 2 6 

3. งานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึงระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

1. คณะมกีารจัดสรรงบประมาณรายหัวส าหรับใหอ้าจารย์

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 
5 2 10 

4. งานวิจัยไม่ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น -ไม่มี- 3 2 6 

5. การบริการวิชาการไมต่รงกับความตอ้งการ

หรอืไม่ได้เสริมศักยภาพใหแ้ก่ชุมชนและผูส้นใจ

ทั่วไป 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน

เพื่อน าไปใช้จัดท าแผนบริการวิชาการ 1 3 3 

6. อันตรายจากการใชส้ารเคมี 1. มีการจัดท าโครงการจัดการของเสียอันตรายจาก

หอ้งปฏิบัติการ 
1 5 5 

7. อันตรายจากการใช้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ 1. จัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องมอืและอุปกรณ์ใน 1 5 5 



  

 

หอ้งปฏิบัติการ 

 

6. การจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.การเรียนการสอน 1. บัณฑติขาดความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาของตน 

 

 

 

2. บัณฑติที่จบได้งานท าไม่ตรงตาม

คุณวุฒิ 

1. โครงการจัดตัง้ศูนย์ตรวจวัด

ทางดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

2. จัดท าบันทึกความรว่มมือระหว่าง

คณะกับหนว่ยงานภายนอก 

 

-ยอมรับความเสี่ยง- 

ปีงบประมาณ 2557 

 

ก.พ. – พ.ค. 57 

อ.ชนกานต์ สกุล

แถว 

คณบดี และหัวหน้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

2.งานวิจัย 1. งานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพไม่ถึง

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

 

 

 

1. จัดท าประกาศคณะเกี่ยวกับการ

น าเสนอและตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2. คณะมกีารประกาศยกย่อง

อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ

ก.พ. – พ.ค. 57 

 

 

 

ก.พ. – พ.ค. 57 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 



  

 

 

 

2. งานวิจัยไม่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น 

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

-ยอมรับความเสี่ยง- 

3.บริการวิชาการ 1. การบริการวิชาการไม่ตรงกับ

ความตอ้งการหรอืไม่ได้เสริม

ศักยภาพใหแ้ก่ชุมชนและผูส้นใจ

ทั่วไป 

-ยอมรับความเสี่ยง-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงนิ 

1. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1.การใชจ้่ายงบประมาณ 1.เพื่อให้การใชง้บประมาณเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

1.ผูร้ับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการเบิกจ่ายตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

1.ระบบตรวจสอบการใชง้บประมาณขาดความ

เคร่งครัดและความโปร่งใส 

2.การจัดตัง้และการ

จัดสรรงบประมาณ 

1.เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่

เหมาะสมกับงาน 

1.หนว่ยงานภายในคณะได้รับงบประมาณ

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

1.หนา้ที่จัดสรรงบประมาณหลักเป็นของ

มหาวิทยาลัย 

2.จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีน้อย

ส่งผลตอ่งบประมาณรายหัวที่ได้รับจัดสรร 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

1.การใชจ้่าย

งบประมาณ 

1.เพื่อให้การใชง้บประมาณเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

1.ผูร้ับผิดชอบโครงการไม่

ด าเนนิการเบิกจ่ายตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

1.ระบบตรวจสอบการใช้

งบประมาณขาดความ

เคร่งครัดและความ

โปร่งใส 

1 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

5 

2.การจัดตัง้และการ

จัดสรรงบประมาณ 

1.เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่

เหมาะสมกับงาน 

1.หนว่ยงานภายในคณะได้รับ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

1.หนา้ที่จัดสรร

งบประมาณหลักเป็นของ

มหาวิทยาลัย 

2.จ านวนนักศึกษาของ

คณะวทิยาศาสตร์มีน้อย

ส่งผลตอ่งบประมาณราย

หัวที่ได้รับจัดสรร 

3 3 



  

 

3. การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ผูร้ับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการเบิกจ่ายตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 

 

5 

 

5 

 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

1.ระบบตรวจสอบการใชง้บประมาณขาดความเคร่งครัด

และความโปร่งใส 

3 5 15 

3.หนว่ยงานภายในคณะได้รับ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

1.หนา้ที่จัดสรรงบประมาณหลักเป็นของมหาวิทยาลัย 

2.จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีน้อยส่งผลต่อ

งบประมาณรายหัวที่ได้รับจัดสรร 

3 3 9 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ผูร้ับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการเบิกจ่าย

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

1.ระบบตรวจสอบการใชง้บประมาณขาดความ

เคร่งครัดและความโปร่งใส 

3 5 15 1 

3.หนว่ยงานภายในคณะได้รับ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

1.หนา้ที่จัดสรรงบประมาณหลักเป็นของ

มหาวิทยาลัย 

2.จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีน้อย

ส่งผลตอ่งบประมาณรายหัวที่ได้รับจัดสรร 

3 3 9 2 

 

 

 

 

 



  

 

5. การประเมินมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 

1. มีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 1 5 5 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้

ไว้ 

-ไม่มี- 
3 5 15 

3.หนว่ยงานภายในคณะได้รับงบประมาณไม่

เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

1. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่ม

จ านวนนักศกึษาภายในคณะ 

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงนิเพื่อก าหนดแนวทาง

ใรการจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของ

คณะ 

3 3 9 

 

 

 

 

 



  

 

6. การจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.การใชจ้่ายงบประมาณ 1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2.การใชง้บประมาณไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

-ยอมรับความเสี่ยง- 

 

 

2.1 จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

การใชง้บประมาณของคณะ 
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คณบดี 

2.การจัดตัง้และการจัดสรร

งบประมาณ 

1.หนว่ยงานภายในคณะได้รับ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

-ยอมรับความเสี่ยง-   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับ 

1. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1.การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.เพื่อให้เกิดความยอมรับในวิชาชีพของ

บุคลากร 

2.เพื่อความเรยีบร้อยของการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

1.การเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

และ/หรอืความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

1.บุคลากรขาดความตระหนัก

ถึงจรรยาบรรณ 

2.ขาดความเข้มงวดในการเอา

ผดิผูท้ี่ละเมิดจรรยาบรรณ

หรอืระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.บุคลากรและนักศึกษา

ละเลยหรอืละเมิดระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

1.การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและ

ระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

1.เพื่อให้เกิดความยอมรับใน

วิชาชีพของบุคลากร 

2.เพื่อความเรยีบร้อยของการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

1.การเสื่อมเสียช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยและ/หรอืความเสียหาย

ต่อทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยและการ

ปฏิบัติงาน 

1.บุคลากรขาดความตระหนักถึง

จรรยาบรรณ 

2.ขาดความเข้มงวดในการเอา

ผดิผูท้ี่ละเมิดจรรยาบรรณหรอื

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.บุคลากรและนักศึกษาละเลย

หรอืละเมดิระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

1.การเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

และ/หรอืความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

 

 

1.บุคลากรขาดความตระหนักถึงจรรยาบรรณ 

2.ขาดความเข้มงวดในการเอาผิดผูท้ี่ละเมิดจรรยาบรรณ

หรอืระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.บุคลากรและนักศึกษาละเลยหรอืละเมดิระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

ล าดับความ

เสี่ยง 

1.การเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

และ/หรอืความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

 

 

1.บุคลากรขาดความตระหนักถึงจรรยาบรรณ 

2.ขาดความเข้มงวดในการเอาผิดผูท้ี่ละเมิดจรรยาบรรณ

หรอืระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.บุคลากรและนักศึกษาละเลยหรอืละเมดิระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3 5 15 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5. การประเมินมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1.การเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและ/หรอื

ความเสียหายต่อทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยและ

การปฏิบัติงาน 

1. การปฐมนเิทศอาจารย์และนักศกึษาใหม่ ให้มีความรู้

เรื่องจรรยาบรรณ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอาจารย์

และนักศึกษาในกรณีที่มกีารกระท าความผิด 

3. มีการก าหนดคะแนนคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับ

นักศึกษาในทุกรายวิชา 

4. มีการประชาสัมพันธ์การแตง่กายของนักศึกษาที่ถูก

ระเบียบมหาวิทยาลัย 

3 5 15 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. การจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

1. การเสื่อมเสียชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยและ/หรอืความ

เสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

1. จัดกิจกรรมประกวด/ให้รางวัล

นักศึกษาแตง่กายถูกระเบียบ 

ก.พ. – ก.ย. 57 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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