
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ที่ : 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
จำนวนและ
คุณสมบัติของ
อาจารย์ตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
 

1. เกณฑ์การ
รับและบรรจุ
อาจารย์ใหม่ 
โดยเฉพาะ
เงื่อนไขด้าน
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างสูง 

1.1 เสนอให้
มหาวิทยาลยัปรับปรุง
เกณฑ์การรับและ
บรรจุอาจารย์ใหม่ 
 
1.2 สนับสนนุ
ทรัพยากร เช่น เวลา 
งบประมาณ ให้

1.1 เสนอให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงเกณฑ์การรับและ
บรรจุอาจารย์ใหม่ 
 
 
1.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุ คณะ

1. เพื่อให้ทุก
หลักสูตรมีจำนวน
และคุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน

- 
 
 
 
 

394,000 

ร้อยละ
หลักสูตรที่
จำนวนและ
คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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รองวิชาการ, หน.
สาขา, ประธาน
หลักสูตรฯ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อาจารย์ใหม่ที่ต้องสอบ
ภาษาอังกฤษได้พฒันา
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมรับการ
ทดสอบ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
-ไม่มี-         

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน  
                  (.................................................................) 
                                     ตำแหน่ง 
 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ : 2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
-ไม่มี-         
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ชื่อผู้รายงาน  
                  (.................................................................) 
                                     ตำแหน่ง 
 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ : 3. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
-ไม่มี-         

 
 

 

RM2_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน  
                  (.................................................................) 
                                     ตำแหน่ง 
 



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ : 4. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 อายุการใช้
งานและสภาพ
ของสายไฟฟา้
และอุปกรณ์
ไฟฟ้าใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ปรับปรุงระบบ
สายไฟฟ้าภายใน
อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์
1.2 สนับสนนุ
งบประมาณซ่อมแซม/
จัดหาครุภัณฑ์ใหม่
ทดแทนครุภัณฑ์ที่
ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 
1.3 หลีกเลี่ยงการใช้
งานครุภัณฑ์/อุปกรณ์
ไฟฟ้าทีช่ำรุด เสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย 

1.1 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
1.2 กิจกรรมซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และปรับปรุง
ห้องเรียน อาคารสถานที่
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ลดโอกาสการเกิด
อัคคีภัยและ
อุบัติเหตุจากการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

520,000 จำนวนการเกิด
อัคคีภัยและ
อุบัติเหตุจาก
การใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 63
รองบริหาร, หน.
สำนักงาน, หน.

ศูนย์วิทยาศาสตร์, 
หน.สาขา 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
2. อุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
2.1 พื้นอาคาร
ที่ชำรุด และ
อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ที่มีผ่านการใช้
งานมานาน/
สภาพชำรุด
ทรุดโทรม 
 
 

จนกว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซม/จัดหา
ครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทน 
 
2.1 ปรับปรุงพื้น
อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์
2.2 สนับสนนุ
งบประมาณซ่อมแซม/
จัดหาครุภัณฑ์ใหม่
ทดแทนครุภัณฑ์ที่
ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้
งาน 
2.3 หลีกเลี่ยงการใช้
งานครุภัณฑ์/อุปกรณ์
ไฟฟ้าทีช่ำรุด เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจาก
การใช้งาน จนกว่าจะ
ได้รับการซ่อมแซม/
จัดหาครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทน 

 
 
 
 
 
2.1 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
2.2 กิจกรรมซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และปรับปรุง
ห้องเรียน อาคารสถานที่
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
-ไม่มี-         
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
-ไม่มี-         

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
-ไม่มี-         

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน  
                  (.................................................................) 
                                     ตำแหน่ง 
 


