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บทสรุปผู้บริหาร 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดยการ

บริหารการควบคุมภายใน  ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ื อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่นชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า )  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะตาม
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร 

3. ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 
วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

1. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลด
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
3. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือ

ได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

4. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา  ข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

ประเภทความเส่ียง 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธใน

ระยะยาวขององคกรซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดลอมขององคกรนโยบายของ
ผู้บริหารปริมาณเงินทุนที่มีอยู หรืองบประมาณที่ไดรับความเสี่ยงทางดานนี้ เชนความเสี่ยงของ
การเสียอ านาจควบคุมการขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจากการเมืองชื่อเสียงและความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนตน 

2. ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประเด็นปญหา
การปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้เชนการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไมมีการอบหมายอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเปนตน 



3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่ เก่ียวของกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลผลกระทบการเงินที่เกิด
จากปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานที่เก่ียวของไ ดแก 
กรมบัญชีกลางส านักงานการตรวจเงินแผนดินส านักงบประมาณรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม
เหมาะสมเปนตน 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk)เปนความเสี่ยงที่ เก่ียวข
องกับประเด็นขอกฎหมายระเบียบการปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียการปองกัน
ขอ้มูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ 

 
แนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียง  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ยึดถือแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน  ข้อที่ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตรมพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ ดีในการด าเนิน 
ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกอบด้วย
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

 1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. คณะท างานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 



1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.  คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ
บริหารงานเพ่ือให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด
ขึ้น และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้มห าวิทยาลัยสามารถ
ก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลง อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้   โดยมีการ แต่งต้ัง
คณะท างานการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย /คณะ/ส านัก/สถาบัน  รวมทั้งระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการฯและมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย(ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์   กาญจนภูมิ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล    ขุนพิทักษ์ กรรมการ 

อธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ               
ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอ านวยการ และ 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเส่ียงฯ  

คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คณะ /สถาบัน /ส านัก 

สภามหาวิทยาลัย 



8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนีพร ชีพประสพ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์ กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.วรพล  หนู่นุ่น  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  กรรมการ 
12. อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก  กรรมการ 
13. อาจารย์อรนุช   สุขอนันต์ กรรมการ 
14. อาจารย์ผจงสุข   สุธารัตน์  กรรมการ 
15. อาจารย์จักสิทธ์ิ  โอฬาริกชาติ กรรมการ 
16. อาจารย์นพมาศ  ร่มเกตุ  กรรมการ 
17. อาจารย์นวรัตน์  สีตะพงษ์ กรรมการ 
18. นางพิไลพร   คงเรือง  กรรมกา 
19. นางอมรรัตน์   ชูชื่น  กรรมการ 
20. นางสุรัตนา   เพ็ญจ ารัส กรรมการ 
21. นางสาวยุพดี   พันธุ์สะ  กรรมการ 
22. นางสาวกุสุมา   เจะอาแซ กรรมการและเลขานุการ  

  
หน้าท่ี 
  งานบริหารความเส่ียง 

1. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้รับจากการวิเคราะห์ 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

   งานการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
1. จัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะฯ 
2. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะฯ 
3. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 





แบบ SKRU-ERM 1 
การส ารวจความเส่ียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
Objective: 1.1   : บัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ  
Key Result 1.1.1  : ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่/อาชีพอิสระ  
กลยุทธ์ (โปรแกรม) 1  : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21      
โครงการ/งาน   : สัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา  
 

ความเสี่ยง 
 

ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

 

Key Result 1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่/อาชีพ
อิสระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

1. ความไม่พร้อมทางการเงิน / ทุนในการลงทุน ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงภายนอก 
2. ความรู้ไม่เพียงพอในการเป็นผู้ประกอบการ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ความเสี่ยงภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ SKRU-ERM 1 
การส ารวจความเส่ียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
Objective: 1.3   : บุคลากรของคณะได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
Key Result 1.3.2 : โครงการที่มีความร่วมมือในลักษณะ Talent Mobility 
กลยุทธ์ (โปรแกรม) 3  : ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ      
โครงการ/งาน   1. สัมมนาความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    

ความเสี่ยง 
 

ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

 

Key Result 1.3.2 โครงการที่มีความร่วมมือ
ในลักษณะ Talent Mobility ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ 

1. ภายใต้สถานการณ์โควิดท าให้สถาน
ประกอบการขาดสภาพคล่องจึงไม่มี
งบประมาณในการด าเนินงาน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ SKRU-ERM 1 
การส ารวจความเส่ียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4  : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
Objective 4.1   : คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
Key Result 1.1.1  : หน่วยงานภายในมีพ้ืนที่ประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น  
กลยุทธ์ (โปรแกรม) 2 : สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค  
กลยุทธ์ (โปรแกรม) 3 : ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว      
โครงการ/งาน   : 1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว  

ความเสี่ยง 
 

ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน,  
ความเสี่ยงภายนอก) 

 

Key Result 4.3.2 หน่วยงานภายในมีพ้ืนที่
ประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 พ้ืนที่ 

1. บุคลากรในคณะยังไม่ให้ความส าคัญของการ
ประหยัดพลังงาน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ความเสี่ยงภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ SKRU-ERM 2 
การประเมินความเส่ียง  

 
 

 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
 

ปัจจัยเส่ียง 
 

การวิเคราะห์ความเส่ียง (3) ล าดับ 
ความเส่ียง  

ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียง 

 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

 

ระดับ
ความเส่ียง 

 
Key Result 1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่/อาชีพอิสระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 

1. ความไม่พร้อมทางการเงิน / ทุนในการลงทุน 5 3 15  
(สูง) 

1 

2. ความรู้ไม่เพียงพอในการเป็นผู้ประกอบการ 

Key Result 1.3.2 โครงการที่มีความ
ร่วมมือในลักษณะ Talent Mobility 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

1. ภายใต้สถานการณ์โควิดท าให้สถาน
ประกอบการขาดสภาพคล่องจึงไม่มี
งบประมาณในการด าเนินงาน 

3 2 6  
(ปาน
กลาง) 

3 

Key Result 4.3.2 หน่วยงานภายในมี
พ้ืนที่ประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น  ไม่น้อย
กว่า 1 พ้ืนที ่

1. บุคลากรในคณะยังไม่ให้ความส าคัญของการ
ประหยัดพลังงาน 

4 3 12  
(สูง)  

2 

2. ขาดกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การประหยัดพลังงาน 



แบบ SKRU-ERM 2-1 
 

การจัดท า Mapping 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก (≥17) 
3 3 6 9 12 15  

 

สูง (11-16) 

2 2 4 6 4 10  
 

ปานกลาง (6-10)  
1 1 2 3 4 5  

 

ต่ า (3-5) 
 1 2 3 4 5   ต่ ามาก (1-2) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง     

 
 

 
ระดับความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) 

  
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  (Impact) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก 
4 สูง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง  
3 ปานกลาง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง  
2 ต่ า ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย   2 ต่ า ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย  
1 ต่ ามาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  1 ต่ ามาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก  

หมายเหตุ  ตารางระดับความถี่หรือโอกาสฯ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบฯ  หน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงโดยก าหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงานได้ 
 
 

 

 

 

 

 



แบบ SKRU-ERM 3 
แผนบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ความเส่ียง  

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
ดัชนีชี้วัดความ

เส่ียงหลัก 
(KRI) 

ระดับ 
ความเส่ียง 

วิธีบริหาร 
ความเส่ียง 

แนวทางปรับปรุง 
(แผนงาน/กิจกรรม) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

Key Result 1.1.1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีส ามารถ เป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่/
อาชีพอิสระ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

1. ความไม่พร้อมทางการเงิน  / ทุน
ในการลงทุน 

 

 15 (สูง) การลดหรือ
ควบคุมความ

เสี่ยง 

1. จั ดอบรมให้ ควา มรู้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า ใน ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการอิสระ  / 
ขายออนไลน์ 

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้
นักศึกษาเสนอแผนธุรกิจ
ในโครงการ start up  

- รองคณบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

30 กันยายน 2564 

2. ความรู้ไม่เ พียงพอในการเป็ น
ผู้ประกอบการ 

 

Key Result 1.3.2 
โ ค ร ง กา รที่ มีค วา ม
ร่ ว ม มือ ใ น ลั ก ษ ณ ะ 
Talent Mobility ไ ม่
น้อยกว่า 1 โครงการ 

1. ภายใต้สถานการณ์โควิดท าให้
สถานประกอบการขาดสภาพ
คล่องจึงไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

 6 (ปาน
กลาง) 

ยอมรับความ
เสี่ยง 

- - 

Key Result 4.3.2 
หน่ วย งา นภา ย ใน มี
พ้ืนที่ประหยัดพลังงาน
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 
พ้ืนที ่

1. บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ ยั ง ไ ม่ ใ ห้
ความส าคัญของการประหยั ด
พลังงาน 

 12 (สูง)  การลดหรือ
ควบคุมความ

เสี่ยง 

1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องประหยัดพลังงาน 
 
 

คณบดี 
30 กันยายน 2564 
 

2. ขาดกลไก เพ่ือขั บเคลื่ อนกา ร
ด าเนิ นงาน ด้านการประหยั ด
พลังงาน 

 



 
 


