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แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการ
ด าเนินงาน ของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 
1) บุคลากรไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินการตาม
กลยุทธ์ในแผนปฏิบตัิ
การ 

 
 
 
 
1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนการ
ด าเนินการ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
แผนการ
ด าเนินการระดับ
มหาวิทยาลยัและ
คณะ  
2) มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
แผนการ
ด าเนินงาน  
3) มอบหมายให้มี
บุคลากรตอบ

 
 
 
 
1) ประชุม
กรรมการบริหารคณะ 
เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชา
ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ 
2) มีเพจแจ้งข่าวชาว
วิทย์ ฯ เป็นช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์
ในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติงานในการจดั
โครงการ/กิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์
ในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 

1 .ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

 
 
 
 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- หัวหน้าส านักงาน 
- หัวหน้าสาขาวิชา 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ค าถามท าความ
เข้าใจถึงกลยุทธ์
ต่าง ๆ ตาม
แผนการ
ด าเนินงาน 

 
 

                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                                 (ผศ.ชม ปานตา)   

                       รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. อัคคีภัย 
1) อายุการใช้
งานและสภาพ
ของสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์
ไฟฟ้าใน
ห้องปฏิบัติการ 

 
1) ปรับปรุงสายไฟฟ้า
ในอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์
2) สนับสนุน
งบประมาณซ่อมแซม/ 
จัดหาครภุณัฑ์ใหม่
ทดแทนครุภณัฑ์ที ่
ช ารุด เสีย่งต่อการเกดิ
อัคคีภัย 
3) หลีกเลี่ยงการใช้งาน
ครุภณัฑ์/ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารดุ 
เสี่ยงต่อการเกิด 
อัคคีภัย จนกว่าจะ
ได้รับการซ่อมแซม/ 
จัดหาครภุณัฑ์ใหม่มา
ทดแทน 
4) โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องความ

 
1) โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และปรับปรุง
ห้องเรียน อาคาร
สถานท่ีของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
2) ด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในอาคารเรื่อง 
อัคคีภัย โดยวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอก 
3) ให้มีการตรวจสภาพ
ความพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ 

 
- เพื่อใหส้ายไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมใช้งาน 
- เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู้
เรื่องความปลอดภัยใน
อาคารเรื่อง อัคคีภยั 
- ใหอุ้ปกรณ์ดับเพลิงใน
อาคารต่าง ๆ มคีวามพร้อม
ในการใช้งาน 
 

 
150,000 

 
- สายไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
มีความพร้อมใช้งาน  
- บุคลากรมีความรู้
เรื่องความปลอดภัยใน
อาคารเรื่อง อัคคีภยั 
- อุปกรณ์ดับเพลิงใน
อาคารต่าง ๆ มีความ
พร้อมในการใช้งาน  

 
1 .ต.ค.64 

–  
30 ก.ย. 65 

 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร ์
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลอดภัยในอาคาร
เรื่องอัคคีภัย 
5) ตรวจสภาพความ
พร้อมอุปกรณด์ับเพลิง
ในอาคารต่าง ๆ 

2. งบประมาณ
ด าเนินการ
ลดลง 
1) จ านวน
นักศึกษาลดลง
ส่งผลใหเ้งิน
รายได้ลดลง 

 
 
 
1) เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์รับตรง
ให้มากขึ้น  
2) กิจกรรม Road 
Show มิติใหม่ให้
ความรู้ในศาสตรค์วบคู่
กับการรับสมัคร 
3) ขยายกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กลุ่มนักเรยีน
มัธยมในลักษณะคลัง
สะสมหน่วยกิต กลุ่ม
คนท างานท่ีต้องการ 
Up-skill Re-skill 
4) ส่งเสริมการท า
หลักสตูรระยะสั้น/
Online-course 
5) จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ ให้
เป็นที่รู้จักของนักเรียน 
ครู และโรงเรียน 

 
 
 
1) โครงการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2) กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์คณะใน
สื่อออนไลน์ เช่น live 
สดในเพจ Facebook 
3) โครงการศูนย์ศลิปะ
การออกแบบและ
นวัตกรรมธรุกิจอหาร 
4) โครงการศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 
 
1) เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
หรือมีอัตราการลดลงที่น้อย
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
2563 
2) ขยายกลุ่มเป้าหมาย ใน
การเข้ารับการศึกษาในคณะ 
นอกเหนือจากนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3) พัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
ระยะสั้น/Online-course 
ให้สอดคล้องความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิต 
4) สร้างภาพลักษณ์คณะ ให้
เป็นที่รู้จักของนักเรียน ครู 
และโรงเรียน 

 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

 
 
 
1) มีอัตราการเพิม่
จ านวนนักศึกษาหรือมี
อัตราการลดลงที่น้อย
กว่าร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 
2563 
2) มีกลุ่มเป้าหมาย ใน
การเข้ารับการศึกษาใน
คณะ นอกเหนือจาก
นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อย
ละ 5 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังคณะ 
3) หลักสูตรหลักสูตร
ระยะสั้น/Online-
course ให้สอดคล้อง
ความต้องการของ
ผู้เรยีนและผู้ใช้บัณฑติ 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

 
 
 

1 .ต.ค.64 
–  

30 ก.ย. 65 

 
 
 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร ์
- หัวหน้า
สาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2) อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษาลดลง 

1) ปรับพื้นฐาน
นักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
2) มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
ทุนการศึกษา 
3) จัดสรรทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ด้อย
โอกาส 
4) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1) โครงการปรับพื้นฐาน
นักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
ของคณะ และสาขาวิชา
ต่าง ๆ 
2) ทุนการศึกษาบรม
ราชาภิเษก ฯ 

เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาให้มีมากขึ้น 

94,800 
 
 
 

40,000 

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปงีบประมาณ 
2564 

1 .ต.ค.64 
– 

30 ก.ย. 65 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- หัวหน้า
สาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 

 

3) งบประมาณ
ของคณะที่
ได้รับจัดสรร
จากส่วนกลางมี
แนวโน้มลดลง 

1) โครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียน สู่ความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สร้าง
ห ลั ก สู ต ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร / ห ลั ก สู ต ร
อบรมระยะสั้น เพื่อหา
รายได้ 
2) สาขาวิชาท าแผนลด
รายจ่าย เช่น ค่าไฟ ค่า
วัสดุ กระดาษ  
3) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรหา
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกท้ัง
ทางด้านการท าวิจัย 

1) โครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากร
ทา งกา รศึ กษา  และ
นักเรียน สู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
2) สร้างหลักสูตรบริการ
วิชาการ/หลักสูตรอบรม
ระยะสั้น เพื่อหารายได้ 
3) โครงการจัดท าแผน
ลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้
ระดับสาขาวิชา 

1) เพื่อหารายไดจ้ากการ
บริการวิชาการ การวิจัย 
จากแหล่งทุน หรือ
หน่วยงานภายนอก 
2) เพื่อลดรายจ่ายด้าน
งบประมาณในส่วนท่ีไม่
จ าเป็นหรือฟุ่มเฟื่อย 

- 1) หลักสูตรบริการ
วิชาการ/หลักสูตร
อบรมระยะสั้น เพื่อหา
รายได้ อย่างน้อย 8 
หลักสตูร 
2) แผนลดรายจ่าย – 
เพิ่มรายไดร้ะดับ
สาขาวิชา จ านวน 8 
แผน 

1 .ต.ค.64 
– 

30 ก.ย. 65 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร ์
- หัวหน้า
สาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บริการวิชาการ การ
เป็นที่ปรึกษา 

 
 

   ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                         (ผศ.ชม ปานตา)    

                รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

  



-8- 
 

แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

-ไม่มี-         

         

         

 
 

                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                                 (ผศ.ชม ปานตา)   

                       รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

RM2_NSRU 
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. อันตรายจากการ
เรียนการสอน การ
วิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
1) บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใขใน
การใช้ครุภณัฑ์ ท าให้
ครุภณัฑ์เสียหาย 
ช ารุด 

 
 
 
 
1) ให้ความรู้
เกี่ยวกับการการใช้
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ 
ก่อนอนุญาตให้ใช้ 
2) ท าแผนผัง 
(Flow Chart) 
หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานหรือ
การใช้งาน
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ 

 
 
 
 
1) กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการการใช้
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ 
2) ท าแผนผัง (Flow 
Chart) หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานหรือการใช้
งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

 
 
 
 
ป้องกันบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใขใน
การใช้ครุภณัฑ์ ท าให้
ครุภณัฑ์เสียหาย 
ช ารุด 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
จ านวนแผนผัง (Flow 
Chart) หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานหรือการใช้
งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

 
 
 
 

1 .ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 
 
 
 
- หัวหน้าศูนยว์ิทยาศาสตร ์
- หัวหน้าสาขาวิชา  

 

 
                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  

                                                 (ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด)  
                  หวัหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 
 

RM2_NSRU 
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จ านวนและ
คุณสมบัติของ
อาจารย์ตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

        

  1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

1) จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
2) ยกย่อง เชิดชู 
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
วิชาระดับ
นานาชาติที่อยู่ใน
ฐาน 
3) จัดอาจารย์ช่วย
เรื่องภาษา เพื่อ
ส่งเสริมการตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ

1) โครงการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2) โครงการ
วารสารวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3) โครงการจัดท า
เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
4) โครงการทุนอุดหนุน
วิจัย 
5) กิจกรรมยกย่อง เชิด
ชู บุคลากรที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาระดบั
นานาชาติที่อยู่ในฐาน 

เพื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

35,000 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 

310,000 
 
 
- 

ทุกหลักสูตรผา่นการ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในองค์ประกอบท่ี 
1 

1 .ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าสาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 
- ประธานหลักสูตร 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4) หน่วยงาน
จัดสรรทุนวิจัย 
5) ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรตีพิมพ์
ในวารสารของ
คณะ 

 

  2) ความม่ันคงใน
การท างาน การต่อ
สัญญาของอาจารย์
ที่ยังไม่ได้รับ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1) โครงการอบรม
ให้ความรู้การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2) แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ที่
ยังไม่ได้รับ
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่ใกล้ครบ
สัญญา 

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการละสาย
สนับสนุน 

เพื่อใหอ้าจารย์ที่ยัง
ไม่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการสามารถต่อ
สญัญาได ้

246,070 ไม่มีอาจารย์ทีไ่ม่ได้รับ
การต่อสญัญาจาก
เหตุผลไม่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 .ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าสาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 

 

 
 

                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                                 (ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ)  

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

-ไม่มี-         

         

         

 
 

                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                                 (ผศ.ชม ปานตา)   

                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

RM2_NSRU 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ   
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง  

(RM1_NSRU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 2 ~ 
 

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ด าเนินงาน ของกระทรวง
อุดมศึกษา 

4 2 

 
 
 
 
8 

ปาน
กลาง 

     

  1) การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยใหเ้ป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อท้องถิ่นส่งผลท าให้
ต้องมีการ 

1) ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรถึงบทบาทหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบัน 
2) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในการพัฒนาท้องถิ่น 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ด าเนินงาน ของคณะ/
มหาวิทยาลัย  

   
 
 

 

    

  1) บุคลากรไม่มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าแผน ส่งผลให้
โครงการที่ด าเนินการไม ่

4 2 8 
ปาน
กลาง 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บคุลากรมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนการด าเนินการ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
แผนการด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ  
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 
 
 
 

 

RM1_NSRU 



~ 3 ~ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

  2) บุคลากรไม่มคีวามรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการตามกลยุทธ์
ในแผนปฏิบัติการ 

4 4 16 
สูง 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บคุลากรมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนการด าเนินการ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
แผนการด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ  
2) มีช่องทางประชาสัมพันธ์แผนการ
ด าเนินงาน  
3) มอบหมายให้มีบุคลากรตอบค าถามท า
ความเข้าใจถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 



~ 4 ~ 
 

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. อัคคีภัย         
  1) อายุการใช้งานและสภาพของ
สายไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าใน
ห้องปฏิบัติการ 

3 5 15 
สูง 

1) ปรับปรุงสายไฟฟ้าในอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์
2) สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม/ 
จัดหาครภุณัฑ์ใหม่ทดแทนครุภณัฑ์ที่ 
ช ารุด เสีย่งต่อการเกดิอัคคีภัย 
3) หลีกเลี่ยงการใช้งานครภุัณฑ์/ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารดุ เสีย่งต่อการเกิด 
อัคคีภัย จนกว่าจะไดร้ับการซ่อมแซม/ 
จัดหาครภุณัฑ์ใหม่มาทดแทน 
4) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในอาคารเรื่องอัคคีภัย 
5) ตรวจสภาพความพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 
 
 
 
 
 

  2) การเกิดอคัคีภัยจากปฏิกิริยา
ทางเคมีของสารเคมีในห้องเก็บ
สารเคม ี

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในอาคารเรื่องอัคคีภัย 
2) ตรวจสภาพความพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 
 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

 

2. งบประมาณด าเนินการลดลง         
  1) จ านวนนักศึกษาลดลงส่งผลให้
เงินรายได้ลดลง 

5 4 20 
สูงมาก 

1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์รับตรงให้มากขึ้น  
2) กิจกรรม Road Show มิติใหมใ่ห้
ความรู้ในศาสตรค์วบคู่กับการรับสมัคร 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบด ี  

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3) ขยายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุม่นักเรียน
มัธยมในลักษณะคลังสะสมหน่วยกิต กลุ่ม
คนท างานท่ีต้องการ Up-skill Re-skill 
4) ส่งเสริมการท าหลักสูตรระยะสัน้/
Online-course 
5) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้
เป็นที่รู้จักของนักเรียน ครู และโรงเรียน 
ทาง Online 

การถ่ายโอนความเสีย่ง 

  2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ลดลง 

4 3 12 
สูง 

1) ปรับพื้นฐานนักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
2) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 
3) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศกึษาที่
ด้อยโอกาส 
4) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ / รอง

คณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

  3) งบประมาณของคณะทีไ่ด้รบั
จัดสรรจากส่วนกลางมีแนวโน้ม
ลดลง 

5 3 15 
สูง 

1) โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพครู  
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สู่
ความเป็นเลิศด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สร้างหลักสูตรบริการวิชาการ/
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้ 
2) สาขาวิชาท าแผนลดรายจ่าย เช่น ค่าไฟ 
ค่าวัสดุ กระดาษ  
3) ส่ ง เสริม  สนับสนุนให้บุคลากรหา
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทั้ง
ทางด้านการท าวิจัย บริการวิชาการ การ
เป็นที่ปรึกษา 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

4. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง         
  1) การจัดซื้อจัดจ้างผดิระเบียบ 2 4 8 

ปาน
กลาง 

1) ให้ความรู้เรื่องระเบียบการพัสด ุ
2) ท าแผนผัง (Flow Chart) หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานการด าเนินการการจดัซือ้/จัด
จ้าง/ตรวจรับ 
3) ส่งเสริม วิจัยการท างานสู่งานวิจัย 
(R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร / 
หัวหน้า

ส านักงานฯ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. บุคลากรไม่ด าเนินการตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ 

   
     

  1) บุคลากรขาดความรู้ส่งผลใหท้ า
ผิด ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ 
โดยไม่ได้ตั้งใจ 
 

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1) ให้ความรู้แก่บุคลากรในระเบยีบ 
ข้อบังคับทางราชการ 
2) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีส าคัญ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร / 
หัวหน้า

ส านักงานฯ 

 
 
 

 

RM1_NSRU 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. อันตรายจากการเรียนการสอน 
การวิจัยในห้องปฏิบัติการ 

        

  1) บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใขในการใช้ครุภัณฑ์ 
ท าให้ครุภัณฑ์เสียหาย ช ารุด 
 

3 4 12 
สูง 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้ครภุัณฑ์
ต่าง ๆ ก่อนอนุญาตให้ใช้ 
2) ท าแผนผัง (Flow Chart) หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานหรือการใช้งานครุภณัฑต์่าง ๆ 
3) มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญคอยก ากับ
ดูแลการใช้งาน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์  

 
 
 

 

  2) ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ
ชีววิทยา ก่อให้เกิดโรค 

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1) จัดหางบประมาณส่งของเสียไปก าจัดให้
ถูกหลักการ 
2) มีการจัดเก็บเช้ือจุลินทรีย์ที่ถูกต้องไม่
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ /
หัวหน้าสาขา

ชีววิทยา 

 

2. การเดินทางของบุคลากร
ระหว่าง อ.เมือง และย่านมัทรี 

        

1) อุบัติเหตุบนท้องถนน ระหว่าง
การเดินทางไปศูนย์การศึกษา
ย่านมัทร ี

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1) อบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแก่
บุคลากรทีไ่ปปฏิบตัิงานท่ีศูนย์การศึกษา
ย่านมัทร ี
2) สนับสนุนให้บุคลากรใช้บริการรถรับส่ง
ของมหาวิทยาลัย 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

        

  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 5 10 
สูง 

1) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) ยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาระดบั
นานาชาติที่อยู่ในฐาน 
3) จัดอาจารย์ช่วยเรื่องภาษา เพื่อส่งเสริม
การตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
4) หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย 
5) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตีพิมพ์ใน
วารสารของคณะ 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  

 

  2) ความม่ันคงในการท างาน 
การต่อสัญญาของอาจารย์ที่ยัง
ไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

4 4 16 
สูง 

1) โครงการอบรมให้ความรู้การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2) แต่งตั้งพี่เลี้ยงในการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ที่ยังไมไ่ดร้บั
ต าแหน่งทางวิชาการที่ใกล้ครบสญัญา 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3) ก ากับ ติดตามแผนพัฒนาบคุลากรตาม
กรอบระยะเวลาอย่างจริงจัง 



~ 11 ~ 
 

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ         
  1) เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เชน่ 
วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจสร้างความ
เสียหายโดยไม่คาดคดิมาก่อน 

1 5 5 
ปาน
กลาง 

1) ส ารวจความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย
ของอาคารทั้งภายในและภายนอก  
2) จัดหาอุปกรณด์ับเพลิง และแจง้
ทางออกบันไดหนีไฟให้ชัดเจน  
3) จัดท าค าสั่งให้มีผู้อยูเ่วรประจ าวันเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยในอาคาร  

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 
 
 
 

 

  2) บุคลากรขาดความรู้และทักษะ
ในการจัดการความเสี่ยงจากภยัพิบัติ
หรือภัยธรรมชาต ิ

3 3 9 
ปาน
กลาง 

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุลากรมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม
การรองรับภยัพิบัติ และภัยธรรมชาติของ
มหาวิทยาลยั 
2) รวบรวมจัดท าองค์ความรู้แก่บคุลากร
ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเกดิภัย
พิบัติหรือภัยธรรมชาต ิ
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

  6) สตัว์ที่เป็นพาหะน าโรคตาม
อาคารเรยีน เช่น นกพิราบ 
 

3 3 3 
ปาน
กลาง 

1) จัดสรรงบประมาณในการจัดการความ
ปลอดภัย ซ่อมแซม ให้ครอบคลุมทุก
อาคารของคณะ 
2) ประสานหน่วยงานระดับมหาวทิยาลัย
ในการป้องกัน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. คุณภาพการเรียนการสอนที่
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

        

  1) สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

5 2 10 
ปาน
กลาง 

1) การเตรียมการสอนแบบออนไลน์ 
2) ให้ความรู้ เทคนิค การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ และการวดัประเมินผล 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  

 

  2) สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 หรือโรคอุบตัิใหม่ ท าให้
บุคลากรไดร้ับเช้ือ 

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1) การเตรียมการสอนแบบออนไลน์ 
2) จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภมู ิ
3) จัดให้มีเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
4) สวมใส่หน้ากากอนามัย 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

3. นโยบายของรัฐ และกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 
  1) นโยบายของรัฐ กระทรวง ใน
วิธีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ท าให้งบประมาณแผ่นดินส าหรับ
การบริหารจัดการลดลง 

 
 
5 

 
 
2 

 
 

10 
ปาน
กลาง 

 
 
1) จัดท าโครงการลักษณะอื่นเพื่อรับการ
จัดสรรงบประมาณ เช่น โครงการความ
เป็นเลิศเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
2) สาขาวิชาท าแผนลดรายจ่าย เช่น ค่าไฟ 
ค่าวัสดุ กระดาษ  
3) ส่ ง เสริม  สนับสนุนให้บุคลากรหา
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทั้ง
ทางด้านการท าวิจัย บริการวิชาการ การ
เป็นที่ปรึกษา 
 

 
 
การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

 
 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย. 65 

 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  
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ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
ระหว่าง 1-6 เดือน ต่อครั้ง 
ระหว่าง 6-12 เดือน ต่อครั้ง 
มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง 
มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงคุณภาพ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง 
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลการะทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ 

ผลกระทบ ความถี่ท่ีเกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

มากกว่า 10 ล้านบาท 
น้อยกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
น้อยกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท 
น้อยกว่า 10,000 – 50,000 บาท 
ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 
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ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 

ผลกระทบ ความถี่ท่ีเกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 
รุนแรงที่สุด 

ค่อนข้างรุนแรง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) 

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับคะแนน
ความเสี่ยง 

จัดระดับ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สี 

1-3 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เหลือง 
4-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เขียว, ฟ้า 

10-16 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ส้ม 
17-25 สูงมาก ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง), ถ่ายโอนความ

เสี่ยง 
แดง 

 
 


