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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได!จัดให!มีการบริหารความเสี่ยง
ข้ึนสืบเนื่องมาจาก  

1. คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต!องปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว1าด!วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวดท่ี 3 
มาตรา 9(1)  กําหนดให!ส1วนราชการต!องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว!เป=นล1วงหน!า   

2. คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต!องปฏิบัติตามระเบียบ
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดิน ว1าด!วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544         
 ท่ีกําหนดให!ส1วนราชการจะต!องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน  

3. คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต!องปฏิบัติตามเกณฑ�การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ี ได!กําหนดให!สถาบันอุดมศึกษานําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช!ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได!นําระบบบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช!ในการบริหารงานเพ่ือให!เกิดความม่ันใจแก1ผู!มีส1วนได!ส1วนเสียว1าการ
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป=นไปอย1างเหมาะสมและท่ัวท้ังคณะ โดยผู!บริหารและ
เจ!าหน!าท่ีมีความรู!ความเข!าใจในการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน และเป=นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ัง
สอดคล!องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ  กลยุทธ� และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีวางไว! โดยวัตถุประสงค�ท่ี
สําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให!คณะสามารถกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให!สามารถ
ลดลงอยู1ในระดับท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับได!    
 
ปรัชญา   
 เน!นคุณธรรม นําวิทยาศาสตร�ก!าวหน!า พัฒนาท!องถ่ิน 
 
วิสัยทัศน� 
 เป=นแห1งผลิตบัณฑิตด!านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ส1งเสริมการผลิตครูด!านวิทยาศาสตร�ท่ีมี
คุณภาพและคุณธรรม สรรค�สร!างงานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการชุมชน เพ่ือการพัฒนาท!องถ่ิน
อย1างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

 ประกอบด!วยภารกิจหลักท่ีสําคัญ  6 ประการคือ 
 1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 2.  ส1งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด!านวิทยาศาสตร� 
 3.  ศึกษา วิจัย สร!างองค�ความรู! พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 4.  บริการวิชาการ และถ1ายทอดเทคโนโลยีสู1ท!องถ่ิน 
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 5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปDญญาท!องถ่ิน และอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 
 6.  ส1งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
เป,าประสงค� 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ท่ีมีคุณธรรม 
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความผูกพัน และรับผิดชอบต1อท!องถ่ิน        

2. เพ่ือส1งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด!านวิทยาศาสตร�  ท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีความผูกพัน และรับผิดชอบต1อท!องถ่ิน 

3. เพ่ือสร!างผลงานวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนาท!องถ่ิน 
4. เพ่ือบริการวิชาการและถ1ายทอดเทคโนโลยีแก1ชุมชน  ให!สามารถพัฒนาตนและท!องถ่ิน 
5. เพ่ือปลูกฝDงค1านิยมให!นักศึกษาและชุมชนร1วมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปDญญา

ท!องถ่ิน  
และตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

6. เพ่ือส1งเสริมและสืบสานกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 
ประเด็นกลยุทธ� 

1. ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร�และการศึกษาด!านวิทยาศาสตร�ให!มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. ส1งเสริมการวิจัยและงานสร!างสรรค�เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท!องถ่ินอย1างยั่งยืน 
3. การบริการวิชาการและถ1ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยสู1สังคมเพ่ือพัฒนาท!องถ่ิน 
4. การส1งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท!องถ่ินและการอนุรักษ�สิ่งแวดล!อมอย1างยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณให!สามารถดําเนินงานตามพันธกิจให!บรรลุ

เปFาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   

 เพ่ือให!คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
โดยการบริหารการควบคุมภายใน  ปDจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต1างๆ เพ่ือ
ลดมูลเหตุของแต1ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน และไม1ใช1ตัวเงิน เช1น ชื่อเสียง  
การฟFองร!องจากการไม1ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข!อบังคับ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ!มค1า 
คุณค1า)  ให!ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู1ในระดับท่ียอมรับได! โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปFาหมายของคณะตามยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

1. ให!มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ัวท้ังองค�กรโดยมีการจัดการอย1างเป=น
ระบบและต1อเนื่อง 

2. ให!มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเป=นระบบมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวท้ังองค�กร 

3. ให!มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย1างสมํ่าเสมอและต1อเนื่อง 

4. ให!มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช!เพ่ือการจัดการท่ีดี 
5. ให!การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป=นส1วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 
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วัตถุประสงค�การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
1. เพ่ือให!คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย

และลดขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให!อยู1ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได! 
ควบคุมได!  และตรวจสอบได! 

2. เพ่ือให!คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปFาหมายตามยุทธศาสตร� 
3. เพ่ือให!คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมีข!อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต!องครบถ!วน

และเชื่อถือได! สร!างความม่ันใจแก1ผู!บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข!อง 

4. เพ่ือให!บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เง่ือนไขสัญญา  ข!อตกลง  และระเบียบ
ข!อบังคับต1างๆ ของหน1วยงานอย1างถูกต!องและครบถ!วน 
 

ประเภทความเส่ียง 
1. ความเสี่ยงด!านกลยุทธ� (Strategic Risk) เป=นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับวัตถุประสงค�

เชิงกลยุทธ�ในระยะยาวขององค�กรซ่ึงจะได!รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล!อมขององค�
กรนโยบายของผู!บริหารปริมาณเงินทุนท่ีมีอยู1 หรืองบประมาณท่ีได!รับ ความเสี่ยงทางด!
านนี้ เช1น ความเสี่ยงของการเสียอํานาจควบคุมการขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจาก
การเมืองชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมทางกายภาพ เป=นต!น 

2. ความเสี่ยงด!านการดําเนินงาน (Operational Risk)เป=นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับ
ประเด็นปDญหาการปฏิบัติงานประจําวันหรือการดําเนินงานปกติท่ีองค�กรต!องเผชิญเพ่ือ
ให!บรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ความเสี่ยงด!านนี้ เช1น การปฏิบัติงานไม1เป=นไปตาม
แผนปฏิบัติงานโดยไม1มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนหรือไม1มีการอบหมายอํานาจหน!าท่ี
ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป=นต!น 

3. ความเสี่ยงด!านการเงิน (Financial Risk) เป=นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค�กรให!เป=นไปอย1างมีประสิทธิผล 
ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปDจจัยภายนอก เช1น ข!อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
ของหน1วยงานท่ีเก่ียวข!องไ ด!แก1 กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินสํานัก
งบประมาณรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณไม1เหมาะสม เป=นต!น 

4. ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป=นความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับประเด็นข!อกฎหมายระเบียบ การปกปFองคุ!มครองผู!รับบริการหรือผู!
มีส1วนได!เสียการปFองกันข!อมูลรวมถึงประเด็นทางด!านกฎระเบียบอ่ืนๆ 
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บทท่ี  2 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 
แนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
 มหาวิทยาลัยได!ยึดถือแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัว
บ1งชี้ท่ี 7.4  เป=นแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 แนวทางการปฏิบัติท่ีดีและเกณฑ�มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ1งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยงเกณฑ�มาตรฐาน  

1. มีการแต1งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู!บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร1วมเป=นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปDจจัยท่ีก1อให!เกิดความเสี่ยงอย1างน!อย 3 ด!าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย1างต1อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด!านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
 สถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด!านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด!านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ 
- ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน เช1น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด!านบุคลากรและความเสี่ยงด!านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได!จากการวิเคราะห�
ในข!อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต1อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อย1างน!อยป̀ละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข!อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช!ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�

ความเสี่ยงในรอบป̀ถัดไป 
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การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด!วยองค�ประกอบ  ดังนี้ 
1. โครงสร!างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

1. โครงสร2างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  คณะทํางานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได!นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช!

ในการบริหารงานเพ่ือให!เกิดความม่ันใจแก1ผู!มีส1วนได!เสียว1าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เป=นไปอย1างเหมาะสมและท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยผู!บริหารและพนักงานมีความรู!ความเข!าใจในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน และเป=นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคล!องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ กล
ยุทธ� และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีวางไว! โดยวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ 
สนับสนุนให!มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให!สามารถลดลง อยู1ในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยยอมรับได!   โดยมีการแต1งต้ังคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด!วยผู!บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแต1ละพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบัน  รวมท้ังระบุหน!าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และมีการ
ประชุมร1วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ         คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ประกอบด!วย 

อธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ               
ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอํานวยการ และ 
คณะกรรมการดําเนินงานบรหิารความเส่ียงฯ 

คณะทํางานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คณะ /สถาบัน /สํานัก 

สภามหาวิทยาลัย 
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คําส่ังคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ท่ี    ๒๘๕ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง   แต;งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน  ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 ด!วยคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีภารกิจท่ีจะต!องดําเนินงานด!านการบริหารความ

เสี่ยง และด!านการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชกฤษฎีกา ว1าด!วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวดท่ี ๓ มาตรา ๙ (๑) กําหนดให!ส1วนราชการต!อง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไว!เป=นการล1วงหน!า และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดิน ว1าด!วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ท่ีกําหนดให!ส1วนราชการจะต!องมีการประเมินความ
เสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได!กําหนดให!
สถาบันอุดมศึกษานําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช!ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

 เพ่ือให!การดําเนินงานเป=นไปด!วยความเรียบร!อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน�สูงสุดแก1
ทางราชการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจึงแต1งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และคณะทํางาน
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้ 
   

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝjายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝjายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝjายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
๕. ผู!ช1วยคณบดีฝjายวิเทศสัมพันธ�และประชาสัมพันธ� กรรมการ 
๖. รศ.ดร.เสาวภา โชติเกษมศรี  กรรมการ 
๗. รศ.ทิพย�วัลย� เรืองขจร  กรรมการ 
๘. นางมาศภินันท� พันธ�พิพัฒไพบูลย�  กรรมการ 
๙. ดร.สธน เสนาสวัสด์ิ  กรรมการ 
๑๐. ดร.ปวีณา ดิกิจ  กรรมการ 
๑๑. ดร.วิภาพรรณ พงศ�เจริญ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสารภี จุลแก!ว  กรรมการ 
๑๓. นางสาวนวรัตน� สีตะพงษ�  กรรมการ  
๑๔. นางสาวจุฑารัตน� ดุกหลิ่ม  กรรมการ 
๑๕. นางอมรรัตน� ชูชื่น  กรรมการ 
๑๖. นางสาวรุจินันท� ชมภูฆัง  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุณี พลธา  กรรมการ 
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๑๘. นายบุญช1วย ต้ังจารุณัฐ  กรรมการ 
๑๙. นายธีรภัทร มณีเกษร  กรรมการ 
๒๐. นางสาวมัณฑนา ทองหวั่น  กรรมการ 
๒๑. นางสาวสมจิต ขุนจันทร�  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ  กรรมการและผู!ช1วยเลขานุการ 
 

 หน2าท่ีคณะทํางานบริหารความเส่ียง 
๑. วิเคราะห� ระบุปDจจัยเสี่ยง และปDจจัยท่ีก1อให!เกิดความเสี่ยง อย1างน!อย ๓ ด!าน  

จากตัวอย1างดังนี้ 
- ความเสี่ยงด!านการจัดการเรียนการสอน 
- ความเสี่ยงด!านการบริหารจัดการ 
- ความเสี่ยงด!านการวิจัย 
- ความเสี่ยงด!านการบริการวิชาการ 
- ความเสี่ยงด!านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ความเสี่ยงด!านทรัพยากร 
- ความเสี่ยงด!านยุทธศาสตร� 
- ความเสี่ยงด!านนโยบาย 
- ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยงด!านบุคลการและความเสี่ยงด!านธรรมาภิบาล 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 

      ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได!รับจาก
       การวิเคราะห� 
      ๓. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
      ๔.  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
      ๕. นําผลการประเมินไปใช!ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป̀ถัดไป 
 
  หน2าท่ีคณะทํางานการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
     ๑. จัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะฯ 
     ๒. ประเมินผลระบบการควบคุมภายของคณะฯ 
     ๓. รายงานผลระบบการควบคุมภายในของคณะฯต1อมหาวิทยาลัยฯ 
   ท้ังนี้ตั้งแต1บัดนี้เป=นต!นไป  จนกว1าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
       
                 สั่ง      ณ   วันท่ี    ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                                                         
                                                                      (ดร.พิพัฒน�   ลิมปนะพิทยาธร) 
                                                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
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บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป=นกระบวนการท่ีใช!ในการระบุ วิเคราะห� ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต1อการบรรลุวัตถุประสงค�ของกระบวนการทํางานของหน1วยงานหรือขององค�กร  
รวมท้ังการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปFองกันหรือลดความเสี่ยงให!อยู1
ในระดับท่ียอมรับได! มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด!วย 7 
ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค�  เป=นการกําหนดวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ท่ีชัดเจนของแผนงาน /   
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป̀ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป̀ ของ
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน 

การกําหนดวัตถุประสงค�ภายในองค�กรจะต!องมีความสอดคล!องและเป=นไปในทิศทางเดียวกันกล1า
วคือ วัตถุประสงค�ขององค�กรจะต!องสอดคล!องกับวิสัยทัศน�พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานขององค�กร
และจะ ต!องสอดคล!องกันต้ังแต1ระดับองค�กรหน1วยงานกิจกรรมจนถึงระดับบุคคลเพ่ือให!วัตถุประสงค�ใน
ภาพรวมบรรลุเปFาประสงค�ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแต1ละระดับและสามารถวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึนได!ครบถ!วน ดังนั้นวัตถุประสงค�จะต!องแสดงให!เห็นถึง “ผลลัพธ�”ท่ีองค�กรต!องการจะบรรลุ ไม1ใช1
การกล1าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1.  กําหนดพันธกิจขององค�กร 
2.  กําหนดวัตถุประสงค�ในระดับองค�กรให!สอดคล!องกับพันธกิจท่ีกําหนดไว! 
3.  กําหนดกิจกรรมท่ีทําให!บรรลุวัตถุประสงค�ในระดับองค�กร 
4.  กําหนดวัตถุประสงค�ในระดับกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค�ของการบริหารความเส่ียงอาจแบ;งออกได2เปBน 2 ระดับ คือ 
1. วัตถุประสงค�ในระดับองค�กร (organizations Objective)เป=นวัตถุประสงค�ของการ

ดําเนินงานในภาพรวมขององค�กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป` และแผนการปฏิบัติ
ราชการ 4 ป` 

2. วัตถุประสงค�ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป=นวัตถุประสงค�ของการดําเนินงาน
ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับแต1ละกิจกรรมท่ีองค�กรกําหนดเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค�ของ
องค�กรซ่ึงวัตถุประสงค�ของแต1ละกิจกรรมจะต!องสนับสนุนและสอดคล!องกับวัตถุประสงค�ใน
ระดับองค�กรกําหนดวัตถประสงค�ท่ีชัดเจนช1วยให!การระบุและวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนได!อย1างครบถ!วนซ่ึงวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดข้ึนในแต1ละระดับ คว ร มีกา ร กํ าหนด เป Fา
หมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได! จึงจะเป=นวัตถุประสงค�ท่ีดี 
เทคนิคการกําหนดวัตถุประสงค�มีหลายเทคนิควิธี  เช1น  อาจคํานึงถึงหลัก SMART  ได!แก1 

 Specific  : มีการกําหนดเปFาหมายท่ีชัดเจน  
  Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได!  

 Achievable  : สามารถปฏิบัติให!บรรลุผลได!  
 Reasonable  : สมเหตุสมผล มีความเป=นไปได!  

  Time constrained : มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
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 2.  การระบุความเส่ียงและปCจจัยเส่ียง  เป=นการระบุเหตุการณ�ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียต1อ
การบรรลุวัตถุประสงค�  โดยต!องระบุได!ด!วยว1าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได!อย1างไร 
และทําไมการระบุความเสี่ยง ควรต!องทําความเข!าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ 
“ปDจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”  ก1อน 
  2.1 ความเส่ียง (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล1า หรือเหตุการณ�ท่ีไม1พึงประสงค� ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให!
การดําเนินงานไม1ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปFาหมายขององค�กร ท้ังในด!านกลยุทธ�  การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด!วยผลกระทบ (Impact) ท่ีได!รับ และ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ�  ซ่ึงเป=นความเสี่ยงตามความหมายท่ัวไป 

ความเสี่ยงจําแนกได!เป=น 4  ลักษณะ  ดังนี้ 
1. Strategic Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องในระดับยุทธศาสตร� เช1น การเมือง 

เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ� ผู!นํา ชื่อเสียง และลูกค!า  เป=นต!น 
2. Operational Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องในระดับปฏิบัติการ เช1น  กระบวนการ 

เทคโนโลยี และคนในองค�กร เป=นต!น 
3. Financial Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับด!านการเงิน เช1น  การผันผวนทาง

การเงินสภาพคล1อง  อัตราดอกเบ้ีย ข!อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการ
รายงานทางการเงินบัญชี เป=นต!น 

4. Hazard Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช1น  การสูญเสีย
ทางชีวิตและทรัพย�สิน และการก1อการร!าย  เป=นต!น (สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
, 2550) (ธวัชชัย หล1อวิจิตร) 

  2.2 ปCจจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ต!นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะ
ทําให!ไม1บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว! โดยต!องระบุได!ด!วยว1าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนได!
อย1างไร และทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป=นสาเหตุท่ีแท!จริง  เพ่ือจะได!วิเคราะห�และ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได!อย1างถูกต!อง 
  2.3 การระบุความเส่ียง  เป=นกระบวนการท่ีผู!บริหารและผู!ปฏิบัติงานร1วมกันระบุความ
เสี่ยงและปDจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให!ทราบถึงเหตุการณ�ท่ีเป=นความเสี่ยง ท่ีอาจมี
ผลกระทบต1อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�  โดยต!องคํานึงถึง 

1. สภาพแวดล!อมภายนอกหน1วยงานและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป=นสิ่งท่ีไม1อยู1ใน
ความรับผิดชอบของหน1วยงานและมหาวิทยาลัย  เช1น นโยบายภาครัฐ  
กฎหมาย  หรือระเบียบข!อบังคับ 

2. สภาพแวดล!อมภายในหน1วยงานและมหาวิทยาลัย  เช1น รูปแบบการบริหาร
สั่งการ การมอบหมายอํานาจหน!าท่ีความรับผิดชอบ  โครงสร!างองค�กร 
ระเบียบ  ข!อบังคับภายใน 

 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซ่ึงแต1ละหน1วยงานอาจเลือกใช!ได!ตามความ
เหมาะสม  ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ1มระดมสมอง  เพ่ือให!ได!ความเสี่ยงท่ีหลากหลาย  
2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช! checklist ในกรณีท่ีมีข!อจํากัดด!านงบประมาณและ

ทรัพยากร 
3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห�สถานการณ�จากการต้ังคําถาม “ what-if ” 
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4. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห�ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต1ละข้ันตอนท่ีสําคัญ 
 

 3. การประเมินความเส่ียง  เป=นกระบวนการท่ีประกอบด!วย การวิเคราะห� การประเมิน และ
การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ�ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ�มาตรฐานท่ีได!กําหนดไว!  ทําให!
การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป=นไปอย1างเหมาะสม  ซ่ึงประกอบด!วย  4  ข้ันตอน  คือ 

3.1  การกําหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน 
            เป=นการกําหนดเกณฑ�ท่ีจะใช!ในการประเมินความเสี่ยง ได!แก1  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต1ละหน1วยงานจะต!องกําหนดเกณฑ�ของหน1วยงานข้ึน  ซ่ึง
สามารถกําหนดเกณฑ�ได!ท้ังเกณฑ�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ท้ังนี้ข้ึนอยู1กับข!อมูลสภาพแวดล!อมใน
หน1วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝjายบริหารของหน1วยงาน 
  3.1.1  ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  หมายถึง ความ
เป=นไปได!ท่ีเหตุการณ�จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต1อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร พิจารณาจากสถิติ
การเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปDจจุบัน หรือการ
คาดการณ�ล1วงหน!าถึงความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถกําหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) โดยแบ1งออกเป=น 5 ระดับ ได!แก1 สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) และน!อยมาก 
(1)   ดังตาราง 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต;างๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑ�ไว! 5 ระดับ ดังนี้ 
ตัวอย;าง  ระดับความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเส่ียง (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 
4 สูง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง 
3 ปานกลาง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
2 น!อย ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน!อย 
1 น!อยมาก ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดข้ึนน!อยมาก 

 
ตัวอย;าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต;างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือน ต1อ ครั้งหรือมากกว1า 
4 สูง 1-6 เดือน ต1อ ครั้งแต1ไม1เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ป̀  ต1อ  ครั้ง 
2 น!อย 2-3 ป̀  ต1อ  ครั้ง 
1 น!อยมาก 5 ป̀  ต1อ ครั้ง 
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  3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ� 
ซ่ึงอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได!ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงในท่ีนี้จะหมายถึงความ
เสียหายท่ีเกิดกับองค�กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค1าความเสียหายท่ีมีต1อองค�กรใน
กรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน สามารถแบ1งระดับของผลกระทบออกเป=น 5 ระดับ ได!แก1  สูงมาก (5)       
สูง (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) และน!อยมาก (1)  ดังตาราง 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  กําหนดเกณฑ�ไว! 5 ระดับ ดังนี้  

ตัวอย;าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ�ความ
เส่ียง  (Impact)   เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต1อองค�การมีสูงมาก 
4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต1อองค�การมีสูง 
3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต1อองค�การมีปานกลาง 
2 น!อย ผลกระทบของความเสี่ยงต1อองค�กรมีน!อย 
1 น!อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต1อองค�กรมีน!อยมาก 

 
ตัวอย;าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง  (Impact)   เชิงปริมาณ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ล!านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ล!านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 - 2.5 แสนบาท 
2 น!อย > 10,000 - 50,000 บาท 
1 น!อยมาก ไม1เกิน 10,000 บาท 

 
3.1.3 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ�ไว! 4 ระดับ ได!แก1 สูงมาก สูง ปาน

กลาง และน!อย 
          ตัวอย;าง     ระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 
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 3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
 เป=นการนําความเสี่ยงและปDจจัยเสี่ยงแต1ละปDจจัยท่ีระบุไว!มาประเมินโอกาส   (Likelihood)  
ท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงต1าง ๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค1าความเสียหาย (Impact) 
จากความเสี่ยง เพ่ือให!เห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกต1างกัน ทําให!สามารถกําหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได!อย1างเหมาะสม ซ่ึงจะช1วยให!หน1วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได!อย1างถูกต!อง
ภายใต!งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนดไว!โดยคณะกรรมการ
ผู!ประเมินของหน1วยงานควรเป=นผู!มีความรู! ความชํานาญ  และมีประสบการณ�ในเรื่องนั้นๆ  สําหรับ
เทคนิคการให!คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต1ละปDจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช!
คะแนนเสียงข!างมากในท่ีประชุม หรือให!แต1ละคนเป=นผู!ให!คะแนนแล!วนําคะแนนนั้นมาหาค1าเฉลี่ย เป=นต!น  
ท้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
- พิจารณาโอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ�ต1างๆ (Likelihood) ว1ามีโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด

นั้นมากน!อยเพียงใด   ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีผลต1อมหาวิทยาลัย / 

หน1วยงาน   
- ว1ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด   ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 

 

ระดับความเส่ียงโดยรวม  (Risk Exposure)  
       =   ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) x  ระดับของผลกระทบ  (Impact) 
 

3.3  การวิเคราะห�ความเส่ียง 
 เม่ือหน1วยงานพิจารณาโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ� (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact)  ของแต1ละปDจจัยเสี่ยงแล!ว   ให!นําผลท่ีได!มาพิจารณาความสัมพันธ�ระหว1างโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต1อมหาวิทยาลัย / หน1วยงาน ว1าก1อให!เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง   ซ่ึงจะทําให!หน1วยงานทราบว1ามีความเสี่ยงใดเป=นความเสี่ยง
สูงสุดท่ีจะต!องบริหารจัดการก1อน 
 

3.4 การจัดลําดับความเส่ียง 
 เ ม่ือได!ค1าระดับความเสี่ยงแล!วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลต1อ
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ /สถาบัน /สํานัก  เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต1ละสาเหตุของ
ความเสี่ยงท่ีสําคัญให!เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ระหว1าง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ท่ีประเมินได!ตาม
ตารางการวิเคราะห�ความเสี่ยง  โดยจัดเรียงตามลําดับค1าจากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  น!อย  และ
เลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมาก  และหรือสูง  มาจัดทําแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในข้ันตอน
ต1อไป  
 
4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเส่ียง   เป=นการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมี หรือท่ีมี
อยู1แล!ว  ว1าสามารถช1วยควบคุมความเสี่ยง หรือปDจจัยเสี่ยงได!อย1างเพียงพอหรือไม1  ก1อให!เกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค�ของการควบคุมเพียงใด  เพ่ือให!ม่ันใจได!ว1าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ต1อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรได!อย1างมีประสิทธิภาพ 
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5. การจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง เป=นข้ันตอนของการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยนํากลยุทธ�  
มาตรการหรือแผนงาน  มาใช!ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน /สํานัก เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดําเนินงานตามแผนงาน /งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ียังไม1มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือท่ีมีอยู1แต1ยังไม1เพียงพอและนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดย
ในการวางแผนจัดการความเสี่ยงต!อง มีเปFาหมาย คือ 

1.   ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น 
2.   ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
3.   เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงให!เป=นไปในรูปท่ีองค�กรหรือ

หน1วยงาน 
ต!องการหรือยอมรับได! 

ทางเลือกหรือกลยุทธ�ในการจัดการความเส่ียงแบ;งได2 4 แนวทางหลัก คือ 
1. การยอมรับ   (Take, Accept)   หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได!ภาย

ใต!การควบคุมท่ีมีอยู1ในปDจจุบัน ซ่ึงไม1ต!องดําเนินการใดๆ เช1น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม1
รุนแรงและไม1คุ !มค1าท่ีจะดําเนินการใดๆ ให!ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว!และไม1
ดําเนินการใดๆ 

2. การควบคุม (Treat)   คือความเสี่ยงท่ียอมรับได!แต1ต!องมีการแก!ไขเก่ียวกับการควบคุมท่ีมีอยู1
ในปDจจุบันเพ่ือให!มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช1น การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานการจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานให!กับพนักงานและการจัดทําคู1มือการ
ปฏิบัติงาน เป=นต!น 

3. การยกเลิก  (Terminate)  หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงท่ีไม1สามารถยอมรับและ  
ต!องจัดการให!ความเสี่ยงนั้นไปอยู1นอกเง่ือนไขการดําเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ในกลุ1มนี้ เช1น การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก1อให!เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค�ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป=นต!น 

4. การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ1ง (Share) คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปให!ผู!อ่ืนได! 
เช1น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย�สินกับบริษัทประกันการจ!างบุคคลภายนอกหรือการ     
จ!างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย1างแทน เช1น งานรักษาความปลอดภัย เป=นต!น 

6.  การรายงานและติดตามผล หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผน แล!ว
จะต!องมีการรายงานและติดตามผลเป=นระยะเพ่ือให!เกิดความม่ันใจว1าได!มีการดําเนินงานไปอย1างถูกต!อง
และเหมาะสมโดยมีเปFาหมายในการติดตามผลคือเป=นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ
จัดการความเสี่ยงรวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีได!มีการดําเนินการไปแล!วว1าบรรลุผลตามวัตถุ
ประสงค�ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม1  โดยหน1วยงานต!องสอบทานดูว1าวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให!ดําเนินการ  ต1อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
และนําผลการติดตามไปรายงานให!ฝjายบริหารทราบ   ท้ังนี้กระบวนการสอบทานหน1วยงานอาจกําหนดข!
อมูลท่ีต!องติดตามหรืออาจทํา Check List การติดตาม พร!อมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได!ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป=นรายครั้ง เป=นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เช1น ทุก 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือนหรือทุกสิ้นป̀ เป=นต!น 

2. การติดตามผลในระหว1างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป=นการติดตามท่ี
รวมอยู1ในการดําเนินงานต1างๆ ตามปกติของหน1วยงาน 
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7.  การทบทวนการบริหารความเส่ียง  เป=นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงว1ามีความเหมาะสมกับสถานการณ� ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม1    รวมถึงเป=นการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบให!ดียิ่งข้ึน 
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บทท่ี  4 
แผนบริหารความเส่ียง ประจําป�งบประมาณ  2555 

 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได!ดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดย

ยึดถือแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานการปรกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ1งชี้ท่ี 7.4  (สกอ.) มีการ
วิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปDจจัยท่ีก1อให!เกิดความเสี่ยง 5 ด!าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 ด2านท่ี  1   ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน 

1.1  ด!านการเงิน 
1.2  ด!านการวิจัย 
1.3  ด!านการเรียนการสอน 

 
ด2านท่ี  2   ความเสี่ยงด!านการเงิน 
 2.1 ด!านแผนงานและงบประมาณ 
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1. ความเสี่ยงด2านการปฏิบัติงาน 
1.1 ด2านการผลิตบัณฑิต 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
การสํารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร�และการศึกษาด!านวิทยาศาสตร�ให!มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป,าประสงค�    : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตณ�และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความผูกพันและรับผิดชอบต1อท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนรับนักศึกษา 
ตัวชี้วัด    : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    ความพึงพอใจของผู!ใช!บัณฑิต 
โครงการ/งาน   : โครงการเตรียมความพร!อมเพื่อก!าวสู1วัยทํางาน 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและมีทักษะในการประยุกต�องค�ความรู!กับการปฏิบัติงานในสถานการณ�จริง 
 

ความเสี่ยง ระบุปCจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประเภท/ด2าน 
(ความเสี่ยงด2านเชิงกลยุทธ�, ความเสี่ยง
ด2านการดาํเนินงาน, ความเสี่ยงด2าน

การเงิน, ความเสี่ยงด2านการปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย  ระเบยีบ ข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง 

แหล;งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยง

ภายนอก) 

1. จํานวนการรับนักศึกษาต!องเป=นไปตามแผนการรับ
นักศึกศสที่กําหนดไว! 

การรับนักศึกษามากกว1าแผนรับตามหลักสูตร ทําให!
จํานวนนักศึกษามากเกินไปเป=นผลให!สัดส1วนอาจารย�
ต1อจํานวนนักศึกษาไม1เป=นไปตามเกณฑ�มาตรฐานการ
จัดการศึกษา 

ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงภายใน 

2. นักศึกษารับเข!ามีพื้นความรู!ด!านวิทยาศาสตร�
ค1อนข!างต่ํา 

จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรมีจํานวนน!อยกว1านักศึกษารับเข!า 

ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงภายใน 

3. ภัยธรรมชาติ เช1น น้ําท1วม และมีวันหยุดนอกปฏิทิน
มาก ทําให!มีการเรียนการสอนไม1ทันตามแนวการ
สอน 

มีวันหยุดนอกปฏิทินมาก ทําให!การจัดการเรียนการ
สอนไม1ทันตามเวลาที่กําหนด 

ความเสี่ยงด!านอื่นๆ ความเสี่ยงภายนอก 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบปมาณ 2555 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร�และการศึกษาด!านวิทยาศาสตร�ให!มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป,าประสงค�    : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตณ�และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความผูกพันและรับผิดชอบต1อท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนรับนักศึกษา 
ตัวชี้วัด    : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    ความพึงพอใจของผู!ใช!บัณฑิต 
โครงการ/งาน   : โครงการเตรียมความพร!อมเพื่อก!าวสู1วัยทํางาน 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและมีทักษะในการประยุกต�องค�ความรู!กับการปฏิบัติงานในสถานการณ�จริง 
  

ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

1. จํานวนการรับนักศึกษา
ต!องเป=นไปตามแผนการ
รับนักศึกศสที่กําหนดไว! 

การรับนักศึกษา
มากกว1าแผนรับตาม
หลักสูตร ทําให!จํานวน
นักศึกษามากเกินไป
เป=นผลให!สัดส1วน
อาจารย�ต1อจํานวน
นักศึกษาไม1เป=นไป
ตามเกณฑ�มาตรฐาน
การจัดการศึกษา 
 

3 4 สูง    � คณะระบุจํานวนนักศึกษาที่
รับเข!าศึกษาให! เป=นไปตาม
เกณฑ�การรับนักศึกษาในแต1
ละหลักสูตร 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2555 รอง
คณบดีฝjาย
วิชาการ / 
ประธาน

โปรแกรมวิชา 
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ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

2. นักศึกษารับเข!ามีพื้น
ความรู!ด!าน
วิทยาศาสตร�ค1อนข!าง
ต่ํา 

จํานวนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนตลอด
หลักสูตรมีจํานวนน!อย
กว1านักศึกษารับเข!า 

3 4 สูง    � คณะจัดให!มีการสอนเสริมเพื่อ
ป รั บ ค ว า ม รู! พื้ น ฐ า น ด! า น
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�
ใ ห! กั บ นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ที่ ป̀  1 
เพื่อให!พื้นฐานความรู!เพียงพอ
สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาต1อไป 

กันยายน 
2555 

รองคณบดีฝjาย
วิชาการ 

3. ภัยธรรมชาติ เช1น น้ํา
ท1วม และมีวันหยุดนอก
ปฏิทินมาก ทําให!มีการ
เรียนการสอนไม1ทันตาม
แนวการสอน        

มีวันหยุดนอกปฏิทิน
มาก ทําให!การจัดการ
เรียนการสอนไม1ทัน
ตามเวลาที่กําหนด 

3 4 สูง    � ประสานงานกับสํานักส1งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ใน
ด!านการจัดเวลาสําหรับสอน
ชดเชยวันหยุดนอกปฏิ ทิน
เพื่อวลาในการจัดการเรียน
การสอนที่เพียงพอ 

กันยายน 
2555 

รองคณบดีฝjาย
วิชาการ 
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1. ความเสี่ยงด2านการปฏิบัติงาน 
1.2 ด2านการวิจัย 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
การสํารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : ส1งเสริมการวิจัยและงานสร!างสรรค�เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท!องถิ่นอย1างยั่งยืน 
เป,าประสงค�    : เพื่อสร!างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนเผยแพร1ผลงานวิจัย 
ตัวชี้วัด   : จํานวนอาจารย�ที่ทํางานวิจัย 
   : งานวิจัยและงานสร!างสรรค�ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
   : จํานวนอาจารย�มีการตีพิมพ�เผยแพร1ผลงานวิจัยลงในวารสารทั้งในและต1างประเทศ 
   : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการ/งาน   : การพัฒนางานวิจัย 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อส1งเสริมให!อาจารย�ในคณะทํางานวิจัยมากขึ้น 
   : เพื่อส1งเสริมให!อาจารย�มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ�เผยแพร1ได! 

ความเสี่ยง ระบุปCจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประเภท/ด2าน 
(ความเสี่ยงด2านเชิงกลยุทธ�, ความเสี่ยง
ด2านการดาํเนินงาน, ความเสี่ยงด2าน

การเงิน, ความเสี่ยงด2านการปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย  ระเบยีบ ข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง 

แหล;งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยง

ภายนอก) 

จํานวนอาจารย�ที่ทํางานวิจัย 
ในบางโปรแกรมวิชามีจํานวนงานวิจัยต1อจํานวนอาจารย�
ยังไม1เป=นไปตามเปFาหมายที่กําหนดไว! 
 

 
- คณาจารย�ยังขาดปDจจัยไม1ว1าทางด!านมาตรการ

และแรงจูงใจที่จะทํามห!อาจารย�มาสนใจและ
ทํางานวิจัยอย1างจริงจัง 

- บางโปรแกรมวิชาอาจารย�ขาดประสบการณ�ในการ
ทํางานในสาขา 

-  

ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงภายใน 
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ความเสี่ยง ระบุปCจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประเภท/ด2าน 
(ความเสี่ยงด2านเชิงกลยุทธ�, ความเสี่ยง
ด2านการดาํเนินงาน, ความเสี่ยงด2าน

การเงิน, ความเสี่ยงด2านการปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย  ระเบยีบ ข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง 

แหล;งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยง

ภายนอก) 

งานวิจัยและงานสร2างสรรค�ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 
- ผู!ทํางานวิจัยขาดการบูรณาการผลงานวิจัยกับการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 
 
 
- งานวิจัยบางเรื่องไม1สามารถนําไปบูรณาการกับการ

ให!บริการวิชาการและขาดการ  บูรณากับการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 

 
 
- อาจารย�ที่ทํางานวิจัยยังไม1เข!าใจหลักหรือวิธีการ

การบูรณาการงานวิจัยและยังไม1ให!ความสําคัญกับ
การนําองค�ความรู!ที่ได!จากงานวิจัยไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

 
- ขาดการสร!างเครือข1ายความร1วมมือกับหน1วยงาน

ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน 

ความเสี่ยงด!านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

จํานวนอาจารย�มีการตีพิมพ�เผยแพร;ผลงานวิจัยลงใน
วารสารทั้งในและต;างประเทศ 
- การตีพิมพ�เผยแพร1ลงานวิจัยในวารสารทั้งในและ

ต1างประเทศ ไม1เป=นไปตามเปFาหมายที่กําหนดไว! 

 
 
- ผลงานวิจัยมีคุณภาพไม1เพียงพอสําหรับการตีพิมพ�

เผยแพร1 
- คณาจารย�ยังขาดปDจจัยทางด!านมาตรการและ

แรงจูงใจในการที่จะทํางานวิจัยให!มีคุณภาพ
เพียงพอสําหรับการตีพิมพ�เผยแพร1 

ความเสี่ยงด!านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

การใช2ประโยชน�ผลงานวิจัย - ผลงานวิจัยมีคุณค1า และสร!างประโยชน�ต1อท!องถิ่น
ในด!านการใช!ประโยชน�เชิงนโยบาน เชิงพาณิชย�
น!อยมาก 

ความเสี่ยงด!านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 2555 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : ส1งเสริมการวิจัยและงานสร!างสรรค�เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท!องถิ่นอย1างยั่งยืน 
เป,าประสงค�    : เพื่อสร!างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนเผยแพร1ผลงานวิจัย 
ตัวชี้วัด   : จํานวนอาจารย�ที่ทํางานวิจัย 
   : งานวิจัยและงานสร!างสรรค�ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
   : จํานวนอาจารย�มีการตีพิมพ�เผยแพร1ผลงานวิจัยลงในวารสารทั้งในและต1างประเทศ 
   : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการ/งาน   : การพัฒนางานวิจัย 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อส1งเสริมให!อาจารย�ในคณะทํางานวิจัยมากขึ้น 
   : เพื่อส1งเสริมให!อาจารย�มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ�เผยแพร1ได! 

ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

จํานวนอาจารย�ที่ทํางาน
วิจัย 
ในบางโปรแกรมวิชามี
จํานวนงานวิจัยต1อจํานวน
อาจารย�ยังไม1เป=นไปตาม
เปFาหมายที่กําหนดไว! 
 

 
- คณาจารย�ยังขาด

ปDจจัยไม1ว1าทางด!าน
มาตรการและ
แรงจูงใจที่จะทํามห!
อาจารย�มาสนใจ
และทํางานวิจัย
อย1างจริงจัง 

4 4 สูง
มาก 

   �  
- คณะต!องมีมาตรการที่ให!

คณาจารย�ทํางานวิจัย 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2555 รอง
คณบดีฝjาย
วิจัย/บริการ

วิชาการ 
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ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

- บางโปรแกรมวิชา
อาจารย�ขาด
ประสบการณ�ในการ
ทํางานในสาขา 

- ค ณ ะ ต! อ ง จั ด ส ร ร
งบประมา ณ เ พื่ อส ร! า ง
แรงจูงใจให!อาจารย�สนใจ
การทํางานวิจัยมากขึ้น 

งานวิจัยและงาน
สร2างสรรค�ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ 
- ผู!ทํางานวิจัยขาด

การบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- อาจารย�ที่ทํางาน

วิจัยยังไม1เข!าใจหลัก
หรือวิธีการการบูร
ณาการงานวิจัยและ
ยังไม1ให!ความสําคัญ
กับการนําองค�
ความรู!ที่ได!จาก
งานวิจัยไปบูรณา
การกับการเรียน
การสอน และการ
บริการวิชาการ 

 
 

3 3 สูง    �  
 
 
- จัดอบรมให!ความรู!ในเรื่อง

วิธีการบูรณาการงานวิจัย
และให! เห็นความสํา คัญ
การนําองค�ความรู!ที่ได!จาก
งานวิจัยไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2555 รอง
คณบดีฝjาย
วิจัย/บริการ

วิชาการ 
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ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

- งานวิจัยบางเรื่องไม1
สามารถนําไปบูรณา
การกับการให!บริการ
วิชาการและขาดการ  
บูรณากับการเรียน
การสอน และการ
บริการวิชาการ 

- ขาดการสร!าง
เครือข1ายความ
ร1วมมือกับ
หน1วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือชุมชน 

- คณะควรกําหนดมาตรการ
สร!างเครือข1ายความ
ร1วมมือกับหน1วยงาน
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน 
เพื่อประสานบทบาทผู!
กําหนดนโยบาย 
ผู!ทําการวิจัย ผู!ใช!
ประโยชน�จากการวิจัย 
ผู!สนับสนุนการวิจัย ให!มี
ลักษณะสอดคล!องกับ
ความเป=นจริงและการ
นําไปใช!ประโยชน� 

จํานวนอาจารย�มีการ
ตีพิมพ�เผยแพร;
ผลงานวิจัยลงในวารสาร
ทั้งในและต;างประเทศ 
- การตีพิมพ�เผยแพร1

งานวิจัยในวารสารทั้ง
ในและต1างประเทศ 
ไม1เป=นไปตาม
เปFาหมายที่กําหนดไว! 

 
 
 
 
- ผลงานวิจัยมี

คุณภาพไม1เพียงพอ
สําหรับการตีพิมพ�
เผยแพร1 

 

4 4 สูง
มาก 

   �  
 
 
- สนับสนุนให!คณาจารย�เข!า

ร1วมการอบรมให!ความรู!
เรื่องการทําผลงานวิจัยให!
มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ�
เผยแพร1 

 

กันยายน 
2555 รอง
คณบดีฝjาย
วิจัย/บริการ

วิชาการ 
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ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง 
ถ;าย
โอน 

ควบคุม 

 
 
- คณาจารย�ยังขาด

ปDจจัยทางด!าน
มาตรการและ
แรงจูงใจในการที่จะ
ทํางานวิจัยให!มี
คุณภาพเพียงพอ
สําหรับการตีพิมพ�
เผยแพร1 

 
 

- คณะควร มีการ กํ าหนด
ภาระงานที่ชัดเจนด!านการ
วิจัยเพื่อกระตุ!นให!อาจารย�
ห รื อ บุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการทํางานวิจัยที่มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ห็ น
ความสําคัญของการตีพิมพ�
เผยแพร1 

- มีค1 าตอบแทนพิ เศษแก1
นักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่
ตี พิ มพ� และ เผยแพร1 ใ น
ระดับนานาชาติ 

การใช2ประโยชน�
ผลงานวิจัย 

- ผลงานวิจัยมีคุณค1า 
และสร!างประโยชน�
ต1อท!องถิ่นในด!าน
การใช!ประโยชน�
เชิงนโยบาน เชิง
พาณิชย�น!อยมาก 

3 3 สูง    � โจทย� วิ จั ยต! องมาจากการ
สํ ารวจความต! องการของ
ท!อง ถิ่น ทั้ งภาครั ฐ  เอกชน 
หรือชุมชน หรือผู!ใช!ประโยชน�
จากการวิจัย 

กันยายน 
2555 รอง
คณบดีฝjาย
วิจัย/บริการ

วิชาการ 
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1.ความเสี่ยงด2านการปฏิบัติงาน 

1.3 ด2านบริการวิชาการ 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
การสํารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : การบริการวิชาการและการถ1ายทอดเทคโนโลยีจากรากฐานวิจัยสู1สังคมเพื่อพัฒนาท!องถิ่น 
เป,าประสงค�    : เพื่อบริการวิชาการและถ1ายทอดเทคโนโลยีแก1ชุมชนให!สามารถพัฒนาตนเองและท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนบริการวิชาการและการถ1ายทอดเทคโนโลยีที่ส1งเสริมการพัฒนาท!องถิ่น 
ตัวชี้วัด   : จํานวนโครงการและจํานวนครั้งของการให!บริการ 
โครงการ/งาน   : โครงการบริการเพื่อพัฒนาท!องถิ่น 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!การจัดบริการวิชการของคณะบรรลุเปFาหมายที่กําหนดไว! 

ความเสี่ยง ระบุปCจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประเภท/ด2าน 
(ความเสี่ยงด2านเชิงกลยุทธ�, ความเสี่ยง
ด2านการดาํเนินงาน, ความเสี่ยงด2าน

การเงิน, ความเสี่ยงด2านการปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย  ระเบยีบ ข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง 

แหล;งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยง

ภายนอก) 

ผลการประเมินโครงการไม1บรรลุด!านกลุ1มเปFาหมาย
ผู!เข!าร1วมอบรม 
 

- การจัดบริการวิชาการนั้นจําเป=นต!องจัดใน
ช1วงเวลาที่เหมาะสมแก1กลุ1มเปFาหมายแต1ที่ผ1านมา
การจัดโครงการไม1เป=นไปตามแผนการดําเนินงาน
ที่กําหนด 

- จํานวนผู!เข!าร1วมโครงการบริการวิชาการในบาง
โครงการไม1บรรลุตามเปFาหมายที่กําหนดไว! จึงไม1
สามารถดําเนินโครงการได!ตามแผนการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงด!านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 2555 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : การบริการวิชาการและการถ1ายทอดเทคโนโลยีจากรากฐานวิจัยสู1สังคมเพื่อพัฒนาท!องถิ่น 
เป,าประสงค�    : เพื่อบริการวิชาการและถ1ายทอดเทคโนโลยีแก1ชุมชนให!สามารถพัฒนาตนเองและท!องถิ่น  
แผนกลยุทธ�   : แผนบริการวิชาการและการถ1ายทอดเทคโนโลยีที่ส1งเสริมการพัฒนาท!องถิ่น 
ตัวชี้วัด   : จํานวนโครงการและจํานวนครั้งของการให!บริการ 
โครงการ/งาน   : โครงการบริการเพื่อพัฒนาท!องถิ่น 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!การจัดบริการวิชการของคณะบรรลุเปFาหมายที่กําหนดไว! 

ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 
การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ;ายโอน ควบคุม 
ผลการประเมิน
โครงการไม1บรรลุ
ด!านกลุ1มเปFาหมาย
ผู!เข!าร1วมอบรม 
 

- การจัดบริการวิชาการนั้น
จําเป=นต!องจัดในช1วงเวลาที่
เหมาะสมแก1กลุ1มเปFาหมาย
แต1ที่ผ1านมาการจัดโครงการ
ไม1เป=นไปตามแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนด 

- จํานวนผู!เข!าร1วมโครงการ
บริการวิชาการในบาง
โครงการไม1บรรลุตาม
เปFาหมายที่กําหนดไว! จึงไม1
สามารถดําเนินโครงการได!
ตามแผนการดําเนินงาน 

4 
 
 
 
 
 
4 

3 
 
 
 
 
 
4 

สูง 
 
 
 
 
 

สูงมาก 

   � - จัดทําแผนบริการ
วิชาการและ
ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว! 

 
 
- กําหนดเวลาจัด

กิจกรรมให!
สอดคล!องกับ
ช1วงเวลาของ
ผู!เข!าร1วมกิจกรรม 

พ.ย. – ธ.ค. 
2554         รอง
คณบดีฝjายวิจัย/
บริการวิชาการ 

 
 

พ.ค. – ส.ค. 
2555 

รองคณบดีฝjาย
วิจัย/บริการ

วิชาการ 
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    1.ความเสี่ยงด2านการเงิน 
2.1ด2านบริการวิชาการ 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
การสํารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณให!สามารถดําเนินงานตามพันธิกิจให!บรรลุเปFาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป,าประสงค�    : มีโครงสร!างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร1งใส ตรวจสอบได!  
แผนกลยุทธ�   : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให!มีประสิทธิภาพ โปร1งใส ตรวจสอบได! 
ตัวชี้วัด   : ประสิทธิภาพระบบการเบิก-จ1ายของโปรแกรมวิชาและคณะ 
โครงการ/งาน   : งานติดตามและควบคุมการเบิกจ1ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!การเบิกจ1ายเป=นไปตามแผนการใช!จ1าย 
 

ความเสี่ยง ระบุปCจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประเภท/ด2าน 
(ความเสี่ยงด2านเชิงกลยุทธ�, ความเสี่ยง
ด2านการดาํเนินงาน, ความเสี่ยงด2าน

การเงิน, ความเสี่ยงด2านการปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย  ระเบยีบ ข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง 

แหล;งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยง

ภายนอก) 

การเบิกจ1ายงบประมาณไม1เป=นไปตามแผนการใช!จ1าย ผู!รับผิดชอบให!ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผนน!อย ความเสี่ยงด!านการเงิน ความเสี่ยงภายใน 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
การสํารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณให!สามารถดําเนินงานตามพันธิกิจให!บรรลุเปFาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป,าประสงค�    : มีโครงสร!างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร1งใส ตรวจสอบได!  
แผนกลยุทธ�   : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให!มีประสิทธิภาพ โปร1งใส ตรวจสอบได! 
ตัวชี้วัด   : ประสิทธิภาพระบบการเบิก-จ1ายของโปรแกรมวิชาและคณะ 
โครงการ/งาน   : งานติดตามและควบคุมการเบิกจ1ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค�   :  เพื่อให!การเบิกจ1ายเป=นไปตามแผนการใช!จ1าย 
 

ปCจจัยเสี่ยง ปCจจัยเสี่ยง 
การวิเคราะห� 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ 
ผู2รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ;ายโอน ควบคุม 
การเบิกจ1าย
งบประมาณไม1
เป=นไปตาม
แผนการใช!จ1าย 

ผู!รับผิดชอบให!
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามแผนน!อย 

4 4 สูงมาก    � กําหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ1าย
เพื่อกระตุ!นให!โปรแกรมวิชาและ
คณะเร1งรัดการเบิกจ1าย 
- จัดทําหนังสือแจ!งเตือนไปยัง

ผู!รับผิดชอบ/โปรแกรมวิชา 
ตามไตรมาส และหากไม1
ดําเนินการจะต!องชี้แจง
เหตุผลพร!อกําหนดวันนที่
ดําเนินโครงการใหม1 
- มีการปรับปรุง (update) 

ข!อมูลในระบบสารสนเทศ E-
Budget ทุกวันที่มีรายการ
เปลี่ยนแปลง 

สิงหาคม 
2555 
คณบดี 




