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ส่วนที่ 1 
การบริหารความเสี่ยง 

 
1.1 บทนำ 
 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 บญัญัติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่ง 
เป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมภิบาล พ.ศ. 2563 หมวด 4 และดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ 0042/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

หลังจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน
เพ่ือศึกษา และกำหนดปัจจัยความเสี่ยง และให้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและจัดทำแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง และจัดทำ ร่าง ประกาศ การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือพิจารณา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงตามลำดับขั้นของการรายงานผล 
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ภาพ 1-1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
1.3 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (1) คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0042/2563 เรือ่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
      (1.1) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
      (1.2) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
      (1.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย 
      (1.4) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี 
      (1.5) นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
      (1.6) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  
เพ่ือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

คณะท างานจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สภามหาวิทยาลัย

คณะทำงานดำเนินการจัดทำ
มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลยับูรพา 

คณะกรรมการ/คณะทำงาน  
การบริหารความเสีย่งประจำส่วนงาน 
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      (1.7) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต  
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง 
      (1.8) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่ง
เอกสารข้อมูลตามสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมกาบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      (1.9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือทำการใด ๆ  
อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      (1.10) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      (1.11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 (2) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0156/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
1.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. 0002/2564 เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา   
ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 (1) จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน  
โดยการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการดำเนินการ/ปฏิบัติการ  
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านชื่อเสียง และด้านความปลอดภัยและอันตรายและจากภัยพิบัติ  
ตามข้อกำหนดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแทบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 (2) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามระบบ 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งต้องปฏิบัติตามปกติ 
 (3) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด 
 (4) มีการติดตาม ประเมินผล และนำผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ  
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน (Uncertain) มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นก็ได้ (Probability/Likelihood) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบ (Impact/Consequence) 
ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ล้มเหลว ต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) 
ที่กำหนดไว้ (สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563) 
 

2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงาน โดยการประเมินความเสี ่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการ
ดำเนินการ/ปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านชื่อเสียง และด้านความปลอดภัยและ
อันตรายและจากภัยพิบัติ ตามข้อกำหนดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแทบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 (2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตาม
ระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 
 (3) เพื่อให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด 

(4) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ประเมินผล และนำผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ปรับขั ้นตอนการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 
ภาพ 2-1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. การระบุ
ความเสี่ยง

2. การประเมิน
ความเสี่ยง

3. การจัดท า
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

4. การจัดการ
ความเสี่ยง

5. การติดตาม
ประเมินผล
ความเสี่ยง
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 (1) การระบุความเสี่ยง 
         มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดประเภทความเสี่ยงออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

          (1.1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน (Strategic Risk) 
เป็นความเสี่ยงทีห่ากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

         (1.2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่หาก
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  
ทำให้เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ติดขัด หยุดชะงัก ล่าช้า สูญเสีย/เสียหาย หรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดเนื่องจากระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ใน
การทำงาน 

         (1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อการเงิน และฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชีที่มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน 
ต่อสถานการณ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประมาณการงบใช้จ่ายไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับข้ันตอน 
การดำเนินการ 
          (1.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดแล้ว
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมถึงมาตรฐานการ
ดำเนินงาน จรรยาบรรณ ความคาดหวังของสังคมและสาธารณชน และประเด็นธรรมาภิบาลต่าง ๆ เป็น 
ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการทำนิติกรรมสัญญา 
          (1.5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็นความเสี่ยงทีห่ากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผล
กระทบเชิงลบ บั่นทอนต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ส่งผลต่อการรับรู้
ความรู้สึก ความเข้าใจ และมุมมองที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

         (1.6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและจากภัยพิบัติ (Hazard and Disaster 
Risk) เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความปลอดภัยในสุขภาพร่างกาย ชีวิต 
ทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกิดข้ึนโดยฉบับพลัน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 
          (1.7) ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ 
 
 (2) การประเมินความเสี่ยง 

      มหาวิทยาลัยบูรพา ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และหากเกิดข้ึนแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน  
เพ่ือกำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 

       (2.1) โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ดูได้จากความถ่ีของเหตุการณ์ มีโอกาสเกิดขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

       (2.2) ผลกระทบ (Impact) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึน มหาวิทยาลัยจะได้รับ 
ผลกระทบมากเพียงใด 

      มหาวิทยาลัยบูรพา ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
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ตาราง 2-1 ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นของความเสี่ยง 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/ 
เกิดข้ึน <  1 เดือน ต่อครั้ง 

4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/
เกิดข้ึน ≥ 1 ถึง < 6 เดือน ต่อครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/ 
เกิดข้ึน ≥ 6 เดือน ถึง < 1 ปี ต่อครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/ 
เกิดข้ึน ≥ 1 ถงึ < 3 ปี ต่อครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากท่ีมีการดำเนินกิจกรรม/ 
เกิดข้ึน ≥ 3 ปี ต่อครั้ง 

 
ตาราง 2-2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านงบประมาณ 
ระดับคะแนน ผลกระทบ ความเสียหายต่องบประมาณหรือสูญเสียเงิน 

(ร้อยละของงบประมาณต่อปี) 
5 สูงมาก ≥ 10 
4 สูง ≥ 6 ถึง < 10 
3 ปานกลาง ≥ 4 ถึง < 6 
2 น้อย ≥ 2 ถึง < 4 
1 น้อยมาก < 2 

 
ตาราง 2-3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านภาพลักษณ์ 
ระดับคะแนน ผลกระทบ มีข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ (วัน) 

5 รุนแรงมาก > 3 วัน 
4 รุนแรง 3 วัน 
3 ปานกลาง 2 วัน 
2 น้อย 1 วัน 
1 น้อยมาก ไม่มีข่าวผ่านสื่อ 

 
ตาราง 2-4 ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
ระดับคะแนน ผลกระทบ การดำเนินงานหยุดชะงัก (วัน) 

5 รุนแรงมาก > 3 วัน 
4 รุนแรง 3 วัน 
3 ปานกลาง 2 วัน 
2 น้อย 1 วัน 
1 น้อยมาก ไมก่ระทบการดำเนินงาน 
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ตาราง 2-5 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

1-2 ต่ำ ยอมรับความเสี่ยง 
3-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 

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

 
(3) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

           มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ 
คำสั่ง และประกาศ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
  (3.๑) สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๒/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(3.๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
บูรพา ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๓.3) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
(คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

(3.๔) มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง”  
ให้กับทุกส่วนงาน 

(3.๕) มหาวิทยาลัยเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

(3.๖) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

(3.๗) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
ตาราง 2-6 ปฏิทินการจัดทำแผนและรายงานผล 
เดือน/ปี งปม. 2564 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนงานจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง

ที่ 1/2564 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

14 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง
ที่ 2/2564 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนงาน และมาตรการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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เดือน/ปี งปม. 2564 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

กันยายน 2564 
(สัปดาห์ที่ 2) 

 

มหาวิทยาลัย และส่วนงาน  
จัดส่งผลการบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และแผนการบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะทำงานและส่วนงาน 

กันยายน 2564 
(สัปดาห์ที่ 3) 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 3/2564 พิจารณาผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และแผนการบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 
      มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 
      (4.1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่
สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 
      (4.2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการไม่ต้องมีการดำเนินการเพ่ิมเติมหรือลด
โอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนใน
การบริหารความเสี่ยงสูง 
       (4.3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) เป็นการลด
โอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพ่ือป้องกันการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน 
       (4.4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 
 
 (5) การติดตามประเมินผลความเสี่ยง 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและเหมาะสม โดยให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่
กำหนด และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 
๐๓๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือทำหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงทั้งระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

 

 

๑๐ 

 
 
 
 
 

๓.๑ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระดับมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๑ 

ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 

มาตรการที่มีอยู ่
กลยุทธ์จัดการ

ความเสี่ยง 
มาตรการใหม่และตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์หรือ  
กลยุทธ์ของหาวิทยาลัย  

งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ 

๔ ๔ ๑๖ - แสวงหารายไดจ้ากแหล่ง
ทุนอื่น 

- ลดค่าใช้จ่ายที่ไมจ่ำเป็น 

ลดความเสีย่ง  มาตรการ 
๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
๒. วางระบบควบคมุต้นทุน 
(Cost control) 
ตัวช้ีวัด 
๑. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ 

คณะทำงาน   

ด้านการเงิน 

 

รายได้ลดลงเนื่องจากนสิิต
ลดลง และไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนรัฐบาล 

๔ ๓ ๑๒ - แสวงหารายไดจ้ากแหล่ง
ทุนอื่น 
- ลดค่าใช้จ่ายที่ไมจ่ำเป็น 

ลดความเสีย่ง 

ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือได้รับน้อยลง 

๓ ๓ ๙ แสวงหารายได้จากแหล่ง
ทุนอื่น 

ลดความเสีย่ง 

ด้านชื่อเสียง  เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

๓ ๕ ๑๕ กองกิจการนิสิตมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
และเสรมิสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

ลดความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรการ 
๑. จัดทำระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
๒. จัดทำระบบสร้างความ 
สัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้เสีย 
ตัวช้ีวัด 
๑. ระบบการจดัการข้อ
ร้องเรียน  
๒. ระบบการสร้างความ 
สัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้เสีย 
๓. ไมม่ีข่าวเชิงลบของ
มหาวิทยาลยัออกสู่
สาธารณชน 

 คณะทำงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

๑๒ 

ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 

มาตรการที่มีอยู ่
กลยุทธ์จัดการ

ความเสี่ยง 
มาตรการใหม่และตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

ด้านชื่อเสียง  นิสิต บุคลากร และ
บุคคลภายนอกไดร้ับข้อมลู
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
คลาดเคลื่อน 

๒ ๔ ๘ มหาวิทยาลยัมีช่องทาง
การสื่อสารเพิม่มากข้ึน 
เช่น Facebook E-mail 

ยอมรับความเสีย่ง 
   

ด้านความปลอดภยัจาก
อันตรายและจากภัย
พิบัติ  

การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ ระลอกใหม ่

๓ ๔ ๑๒  - มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
บริหารสถานการณไ์วรัสโค
โรน่ามหาวิทยาลัยบูรพา 

- แผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับการบรหิาร
ความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต(Business 
Continuity Plan : BCP)
มหาวิทยาลยับูรพา 

ยอมรับความเสีย่ง       

ด้านการดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ  

ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ 

๒ ๕ ๑๐  - มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์
ป้องกันการโจมตจีาก
ภายนอกและภายใน 
(Firewall & IPS) ซึ่งจะ
หมดอายุในปี ๒๕๖๕  
- มีอุปกรณ์สำรองข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 

ยอมรับความเสีย่ง       



 

 

 

๑๓ 

ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 

มาตรการที่มีอยู ่
กลยุทธ์จัดการ

ความเสี่ยง 
มาตรการใหม่และตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์  

นิสิต/บคุลากรทำผดิ
ข้อบังคับ/ระเบยีบ/
ประกาศ/มาตรการต่างๆ 
เนื่องจากไม่เข้าใจและ
ตีความไม่ถูกต้อง 

๒ ๓ ๖ - มีการปรับปรุงข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศ/
มาตรการต่างๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ ์

ยอมรับความเสีย่ง    

ด้านความปลอดภยัจาก
อันตรายและจากภัย
พิบัติ  

การใช้สารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมของห้องทดลอง
และห้องปฏิบตัิการ ยังไม่มี
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย หรือยังไม่ได้
รับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง 

๓ ๔ ๑๒ -ส่วนงานท่ีมี
ห้องปฏิบัติการจดัทำ
แนวทาง/มาตราการการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

ลดความเสีย่ง มาตรการ 
กำหนดมาตรฐานกลางในการ
ใช้ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธี
แก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิด
เหตุการณ์ขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
๑. มาตรฐานกลางข้อปฏิบัติ
ในการใช้ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ 
๒. ไมม่ีอุบัติการณ์ที่รุนแรง
หรือเกิดอุบัติการณ์เพียง
เล็กน้อยที่อยู่ระดับยอมรับได ้
 

คณะทำงาน  

ความประมาทจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต ์

๒ ๓ ๖ - มหาวิทยาลัยมีการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภยั
ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต ์

ยอมรับความเสีย่ง    



 

 

 

๑๔ 

ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 

มาตรการที่มีอยู ่
กลยุทธ์จัดการ

ความเสี่ยง 
มาตรการใหม่และตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

- มหาวิทยาลัยจดัทำ
ประกันอุบัติเหตุให้นิสติ
และบุคลากรทุกคน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๕ 

 
 
 
 
 

3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖ 

 

 
 
 
 
 

คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

1. การแข่งขันจากสถานบัน
การศึกษาท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้น 

4 4 16 การปรับคณุภาพการเรียน
การสอนให้ทันสมัย 

ใช้การลด
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การทำการตลาดเชิง
รุก สำหรบัหลักสูตร 
บริการวิจัยและบริการ
วิชาการ และการสรา้ง
ภาพลักษณ์ของคณะฯ 
2. การบริหารคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx และ AUN-QA   
 
3. การส่งเสริมการวจิัย
ของคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
1.1 เพิม่ขึ้นของรายได้   
ร้อยละ 4 ต่อปี            
1.2 การตระหนักใน
ภาพลักษณ์ทีด่ีของคณะฯ 
ร้อยละ 80      

 
คณบด/ี 
ทีมการตลาด
เชิงรุก 
 
 
คณบด/ีทีม
การตลาด
เชิงรุก 
 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 
55,000 

 
 
 
 

1,100,000 



 

 

 

๑๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
2. การผ่านเกณฑ์ EdPEx 
200 และAUN-QA      
3. จำนวนงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI / 
Scopus / ISI         
จำนวน 16 ช้ิน ในปี 
2567 

2. สถานบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศทำความร่วมมือ
เปิดสอนในเขต EEC 

4 4 16 การปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 

ใช้การลด
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การทำการตลาด 
เชิงรุก สำหรับหลักสตูร 
บริการวิจัยและบริการ 
วิชาการ และการสรา้ง
ภาพลักษณ์ของคณะฯ     
 2. การพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
ตัวช้ีวัด 
1. การตระหนักการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของคณะฯ 
ร้อยละ 80 
2. จำนวนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรที่
ดำเนินการตามรูปแบบ 

 
คณบด/ีทีม
การตลาด
เชิงรุก 
 
 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

 

๑๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
EEC Model Type B 1 
หลักสตูร 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

3. ความปลอดภยัทางข้อมูล
สารสนเทศ 

2 3 6 การใช้งานระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 
ผ่านสำนักคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย 

ใช้การ
ยอมรับ
ความเสีย่ง 
และการลด
คามเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การใช้งานระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 
ผ่านสำนักคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย                 
2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว
ให้ทันสมัย 
ตัวช้ีวัด 
1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ร้อยละ 80 

 
รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
10,000 

4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางด้านการเรียน
การสอนและสารสนเทศ 

3 4 12 การฝึกอบรมคณาจารย์
และเจา้หน้าท่ีทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านการเรยีน
การสอน 

การลด
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านเทคโนโลยดีิจิตลัและ
นวัตกรรม 
2. การเสรมิสร้าง
บรรยากาศในการสร้าง
นวัตกรรมและ  ดจิิตัลแก่

 
รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นิสิต  

 
60,000 

 
 

90,000 



 

 

 

๒๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
นิสิต คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวน
ประกาศนียบตัรด้าน
ดิจิทัล/นวตักรรม 1 ช้ิน/
คน/ป ี
2.1 จำนวนโครงการของ
นิสิตที่มีนวัตกรรม 1 
โครงการ/สาขา/ปี          
2.2 จำนวนกระบวนการ
ให้บริการที่ดีนวัตกรรม 1 
ช้ินงาน/คน/ปี (สาย
สนับสนุน) 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

ด้านการเงิน
(Financial 
Risk) 

5.จำนวนนิสติระดับปริญญา
ตรี ปรญิญาโท และปริญญา
เอก มีแนวโน้มลดลง 

4 5 20 1. จัดทำประชาสมัพันธ์
เชิงรุก เช่น การจัดการ 
Open House สำหรับ
การรับนสิิตระดับปริญญา
ตร ี
 
2. จัดทำประชาสมัพันธ์
เชิงรุก เข้าสู่กลุม่เป้าหมาย
หรือบุคคลทำงานตาม
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใน
โรงงานอุดสาหกรรม 

ใช้การลด
ความเสีย่ง
และการ
กระจาย
ความเสีย่ง 

1. การเพิม่ขึ้นของรายได้
ทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสตูร
ระยะสั้น และหลักสูตร
ออนไลน์ ร้อยละ 4 
2. การเพิม่ขึ้นของรายได้ 
จากบริการวิจยั และ
บริการวิชาการ ร้อยละ 4 
 

คณบด/ีทีม
การตลาด
เชิงรุก 
 
 
 
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

170,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
สำหรับการรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 

3. อัตราการได้งานทำ
ของนิสิตร้อยละ 80 ต่อปี 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแล
บัณฑิตศึกษา 

20,000 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

6. ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
สำหรับการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

3 4 12 การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานของคณะฯ และ
การเรยีนการสอนให้มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ EdPEx 
และ AUN-QA 

ใช้การ
หลีกเลี่ยง
ความเสีย่ง 
และการลด
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การจดัการบริหาร
คุณภาพคณะผ่านเกณฑ์ 
EdPEx 
2. การจดัการบริหาร
คุณภาพหลักสตูรผ่าน
เกณฑ์ AUN-QA  
3. การจดัระบบสนับสนุน
การศึกษาในรูปแบบ 
One-stop Service 
ตัวช้ีวัด 
1. คณะฯ ผา่นการรบัรอง 
EdPEx ระดับ 200 
2. หลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA จาก
หน่วยงานภายนอก 1 
หลักสตูร 
3. ความพึงพอใจของ
นิสิต / ลูกค้า ต่อการ

 
รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ       
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
30,000 

 
 

55,000 
 
 

20,000 



 

 

 

๒๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
เรียนการสอนและบริการ
ของคณะฯ ร้อยละ 80 

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

7. แนวโน้มผู้ประกอบการ
ต้องการนิสิตทีเ่พิ่งจบ
การศึกษาจากคณะฯ มีความ 
สามารถทำงานได้เสมือน
พนักงานจริงของบริษัท 

2 3 6 การส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ทำงานกับสถาน
ประกอบการจริงใน
ระบบสหกิจศึกษา 

ใช้การลด
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การพัฒนานิสติด้วย
แนวคิดการบูรณาการกับ
การทำงาน (CWIE) 
2. การส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  
3. การสร้างห้อง Lab 
การโรงแรม ธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว และ 
ERP 
ตัวช้ีวัด 
1.1 จำนวนหลักสูตรที่
เน้นรูปแบบของCWIE / 
EEC Model 1 หลักสูตร 
1.2 จำนวนสถาน
ประกอบการทีร่ับนิสิตเข้า
โครงการ CWIE / EEC 
Model จำนวน 5 สถาน
ประกอบการ 
2. รายวิชาในหลักสูตร
เป็น Hand on 
Experience / Hand on 

 
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นิสิต 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  
รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
80,000 

 
 

60,000 
 
 

110,000 



 

 

 

๒๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
Learning  ร้อยละ 80                              
3. ความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อห้อง Lab 
ระดับ 4 จาก 5 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

8. แนวโน้มภัยจากโรค
ระบาดใหม่ เช่น  โควิด-19 

2 4 8 การปรับรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นระบบ
ออนไลน ์

ใช้การ
ยอมรับ
ความเสีย่ง
และการ
กระจาย
ความเสีย่ง 

มาตรการ 
1. การส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 
2. การพัฒนาหลักสตูร
ระยะสั้น และหลักสูตร
ออนไลน ์
ตัวช้ีวัด 
1. รายวิชาเป็น Hand 
on Experience / Hand 
on Learning ร้อยละ 50  
2. จำนวนหลักสูตรระยะ
สั้น และหลักสตูรออนไลน์       
(5 หลักสตูร ในปี 2567) 

 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
60,000 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

๒๔ 

 
 
 
 
 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. กลยุทธ์ของคณะไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัในบางกลยุทธ์ 

2 3 6 - ติดตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัทุกปี 
ตรวจสอบและปรับกลยุทธ์
ของคณะให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั 
 

การลด
ความเสีย่ง 

1. ติดตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัอย่าง
สม่ำเสมอ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
เพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงกลยุทธ์ของคณะ
ให้สอดคล้องและทันต่อ
การเปลีย่นแปลงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 
KPI: รายงานผลการ
ดำเนินการต่อ
คณะกรรมการประจำ
คณะฯ โดยมีผลการ
รายงานว่ากลยุทธ์ของ
คณะสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

0 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
เดินทางของบุคลากรหรือ
นิสิต ในการปฏบิัติงาน 

1 5 5 - ประกันอุบัติเหต ุ การลด 
ความเสีย่ง 

1. เพิ่มมาตรการการเฝ้า
ระวังการเดินทางไป
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และนิสติ 
KPI: อุบัติเหตเุป็นศูนย ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

0 

ด้านการเงิน 1. รายรับจริงต่ำกว่า
ประมาณการรายรับ จาก
จำนวนนิสิตที่รับเข้าลดลง 

3 4 12 - เพิ่มแหล่งรายได้จากการ
บริการวิชาการ 
- เพิ่มช่องทางการหา
รายได ้

การลด
ความเสีย่ง 

1. รายงานผลการ
ดำเนินการต่อ
คณะกรรมการประจำ
คณะฯ ทุกไตรมาส 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

0 



 

 

 

๒๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- แสวงหาแหล่งทุน
ภายนอก 

2. พิจารณาจัดโครงการ
บริการวิชาการแบบหา
รายได้เพิ่ม 
3. จัดทำแผนความเสี่ยง
ด้านการเงิน 
4. ประชุม/หารือร่วมกัน
ระหว่างผูร้ับผดิชอบ
ในช่วงที่มีการรับนิสิตใน
แต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
จำนวนนิสิตที่รับเข้า
เป็นไปตามเป้าหมาย 
KPI: ขาดทุนเป็นศูนย ์

ด้านชื่อเสียง 1. ข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิต 
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการฯ และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ฯลฯ 

1 2 2 - มีช่องทางการร้องเรียน 
อาทิ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น email คณะ  
สายตรงผู้บรหิาร 
- การประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกส่วน 

การลด
ความเสีย่ง 

1. กำหนดมาตรการเมื่อ
เกิดข้อร้องเรียน ให้
รายงานต่อคณบด ี
โดยด่วนท่ีสุด และ
รายงานผลการแกไ้ขกลับ 
ภายใน 7 วัน 
2. นำข้อร้องเรียนมา
ทบทวน เพื่อหาแนวทาง
หรือนโยบายการลดข้อ
ร้องเรียนและเพื่อไม่ให้
เกิดซ้ำ 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

0 



 

 

 

๒๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
KPI:  
- สามารถจดัการข้อ
ร้องเรียนโดยผา่น
คณะกรรมการได ้
ภายใน 7 วันและติดต่อ
กลับผูร้้องเรียนเพื่อ
รายงานผลการพิจารณา
และการแกไ้ข 
- การรักษาระดับความพึง
พอใจแต่ละหมวดให้ไม่ต่ำ
กว่า 3 คะแนน 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ 

1. อันตรายทีเ่กิดจาก
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โรคติดต่อ เชื้อโรคจากผู้
มาใช้บริการ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-2019 
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 

- ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณ
อาคาร 
- ติดตั้งเครื่องตดัไฟกรณี
เกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
- การประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรและนสิิต
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังการใช้งานและดูแล
ก่อนช่วงวันหยุดยาว 
 
- ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่แมส
เพื่อป้องกัน 

การลด 
ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลด 
ความเสีย่ง 

 
 

1. รณรงค์ให้บุคลากร
และนิสติร่วมไมร้่วมมือ
การเฝา้ระวังการเกิด
อัคคีภัย 
KPI: อัคคีภัยเป็นศูนย ์
 
 
 
 
 
1. การจดัจุดคดักรองที่
เหมาะสม 
KPI: ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย ์
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 



 

 

 

๒๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 
 
 
 
 
3. อาคารเก่าเสื่อมโทรมอาจ
เกิดการทรดุของอาคาร 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 
 

- การคัดกรองผู้ใช้บริการ 
ณ จุดคดักรองเพื่อซัก
ประวัต ิ
 
 
- ซ่อมบำรุงโครงการสรา้ง
อาคาร เช่น หลังคา เป็น
ระยะๆ  
- การตรวจสอบจาก
คณะกรรมการฝา่ยอาคาร
และสถานท่ีตรวจสอบ
สภาพอาคารและความ
เรียบร้อยเป็นระยะ ก่อน
ช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน 

 
 
 
 
 
การบรรเทา
ความเสีย่ง 
 

 
 
 
 
 
1. กำหนดแนวทางให้
คณะกรรมการฝา่ยอาคาร
และสถานท่ีมีการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร
และความเรียบร้อยเป็น
ประจำทุกไตรมาส 
KPI: รายงานการประเมิน
และการตรวจสอบตัว
อาคารทุกไตรมาสต่อ
คณะกรรมการประจำ
คณะฯ โดยมีผลการ
รายงานเป็นปกติ อาคาร
ไม่มีการทรุดตัว 

 
 
 
 
 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 
 
 
 

300,000 

ด้านอื่น ๆ การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

3 2 6 ติดตามนโยบายของ
รัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ 
และปรับระบบการทำงาน
ตามการเปลีย่นแปลง
นโยบาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ 
 

การบรรเทา
ความเสีย่ง 

1. ติดตามนโยบายของ
รัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ 
ออกประกาศ/แนวปฏิบัติ
ของคณะฯ และปรับปรุง
ใหส้อดคล้องและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง
นโยบาย/ระเบียบ/

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

0 



 

 

 

๒๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ข้อบังคับของรัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และปรับระบบการทำงาน
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
2. ฝ่ายบริหารประชุม/
หารือร่วมกันทันทีเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้
สามารถปรับปรุงการ
ดำเนินงานได้ทันการณ ์
- KPI รายงานผลการ
ดำเนินการต่อ
คณะกรรมการประจำ
คณะฯ โดยมีผลการ
รายงานว่าสามารถ
ดำเนินงานได้ตามปกติ
และทันการณ ์

 
  



 

 

 

๓๐ 

 
 
 
 
 

คณะดนตรีและการแสดง 
  



 

 

 

๓๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

คณาจารย์ไม่ส่งผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับฐานข้อมูล 
Scopus / ISI คลอไทล์ ๑ 
หรือ ๒ 

2 2 4 ส่งเสริมด้วยการให้รางวัลผู้
ส่งผลงานวิจยัตีพิมพ์ตาม
เกณฑ์ที่ระบ ุ

ลดความ
เสี่ยง 
 

มาตรการ 
จัดกิจกรรมหรือระบบพ่ี
เลี้ยงท่ีช่วยพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการให้กับอาจารย ์
ตัวช้ีวัด 
ผลงานท่ีตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 

รองคณบดี
ฝ่าย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ
เรียนรู ้

20,000  

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

การดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์โควดิ 19  

3 3 9 ประชุมความพร้อมและ
เตรียมจัดโครงการอบรม
การใช้โปรแกรมและ
เครื่องมือในการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์ให้กับ
คณาจารย ์

ลดความ
เสี่ยง 
 

มาตรการ 
การประเมินและการ
ปรับปรุงการทำงานใน
รูปแบบออนไลนภ์ายใต้
สถานการณ์ โควิด 19 
ตัวช้ีวัด 
การดำเนินงาน 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

- 

ด้านการเงิน
(Financial 
Risk) 

การจัดหารายได้
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

4 3 12 แผนการจดัหารรายได ้
โครงการบริการวิชาการ 

ลดความ
เสี่ยง 
 

มาตรการ 
ปรับเปลีย่นกระบวนการ
ทางการตลาดแบบเชิงรุก   
การจัดโครงการบริการ
วิชาการ 
ตัวช้ีวัด 
จำนวนงบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นิสิตและ
ธุรกิจ 

๕0,๐๐๐  

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 

บุคลากรขาดการเรียนรู้ใน
กฏเกณฑ์ใหม่ ระเบียบมีการ
ปรับตลอดเวลา 

3 3 9 ประชุมทำความเข้าใจกับ
คณาจารย ์

ลดความ
เสี่ยง 
 

มาตรการ 
การทำความเข้าใจกับ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

ประธาน
สาขาวิชา 

- 



 

 

 

๓๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
(Compliance 
Risk) 

ตัวช้ีวัด 
จำนวนรายวิชา 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

อุบัติเหตุที่เกดิจากการ
ทำงาน 

3 3 9 มีเจ้าหน้าที่ดูแล้วเฉพาะ
ด้านอย่างใกล้ชิด 

ลดความ
เสี่ยง 
 

มาตรการ 
มีบุคลากรประจำคณะ
ดนตรีและการแสดงดูแล
เฉพาะอย่างใกล้ชิด 
ตัวช้ีวัด 
ไม่เกดิอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

- 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

๓๓ 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  



 

 

 

๓๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการเงิน รายได้ของคณะฯไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
๕ ๕ ๒๕ - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โดยเปิดช่องทางให้นักเรียน
สมัครเข้าเรียนมากขึ้น โดย
เปิดรับตรงวิทยาเขต 
- การสร้างรายได้จากโครงการ
บริการวิชาการ 
- โครงการพัฒนาฟาร์มและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดหารายได ้

ลดความเส่ียง 
(Reduce) 
การเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการ 
เพื่อให้ความ
เส่ียงลดลง/
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 -เพิ่มจำนวนนิสิต โดยเปิด
การเรียนการสอนภาคปกติ 
และเปิดการเรียนการสอน
นอกเวลา (สำหรับบุคคลทั่วไป 
และเทียบโอนรายวิชา) 
- เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสเพิ่มพูนทกัษะ 
- เพิ่มพื้นที่การพัฒนาฟาร์ม
และเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ 
เพื่อจัดหารายได้  
ตัวชี้วัด: มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๔ 

คณะผู้บริหาร 
และคณาจารย์
คณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

๓๐,๐๐๐ 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

 ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ ๓ ๔ ๑๒         การติดตั้งถังดับเพลิง 
 

ลดความเส่ียง 
(Reduce) 
การเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการ 
เพื่อให้ความ
เส่ียงลดลง/
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- การอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 
- ประชาสัมพันธ์เร่ืองรักษา
ความปลอดภยัของ
ห้องปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด: ปัญหาที่เกิดจาก
ความไม่ปลอดภัยในระหวา่ง
ปฏิบัติงานเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ 
ครั้งต่อปี 

คณาจารย์ 
นิสิตคณะ
เทคโนโลยีการ 
เกษตร และ
กองบริหาร
วิทยาเขต
สระแก้ว 

- 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

 คณาจารย์ต้องพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างกา้วกระโดด 

๓ ๕ ๑๕ การกระตุ้นการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย ์

ลดความเส่ียง 
(Reduce) 
การเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการ 
เพื่อให้ความ
เส่ียงลดลง/

- การกำหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองของคณาจารย ์
ตัวชี้วัด:  บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมในด้านการเรียนการสอน
หรือการวจิัยจากหน่วยงาน
ภายนอกคณะฯอยา่งน้อย
จำนวน 1 ครั้ง/คน/ปี 

ผู้บริหารคณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
คณาจารย์
คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตร 

- 



 

 

 

๓๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

โรคระบาดของ COVID๑๙ ทำให้
การจัดการเรียนรู้ไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

๕ ๕ ๒๕ - ป้องกันการแพร่ระบาด 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
 

ลดความเส่ียง 
(Reduce) 
การเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการ 
เพื่อให้ความ
เส่ียงลดลง/
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- การจัดการสอนในหอ้งเรียน
สำหรับรายวิชาบทปฏิบัตกิาร
หรือการฝึกงาน ที่ไม่สามารถ
สอนออนไลน์ได้ ต้องจัดทำ
แนวปฏบิัติ ในการลดความ
เส่ียงของการแพร่ระบาดของ 
COVID๑๙  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: รายวิชาที่
เปิดสอนสามารถทำการเรียน
การสอนได้มากกว่า 
ร้อยละ 80 

คณาจารย์ 
นิสิตคณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตร และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน 

- 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

จำนวนผู้เข้าเรียนในหลกัสูตรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

๕ ๕ ๒๕ การประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
สระแก้ว 

ลดความเส่ียง 
(Reduce) 
การเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการ 
เพื่อให้ความ
เส่ียงลดลง/
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- เปิดคอร์สระยะสั้น และเก็บ
หน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้า
ศึกษาต่อ 

- หาผู้เรียนในภาคสถาน
ประกอบการของหลักสูตร 
สถาบันอาชวีศึกษา และผู้ที่
ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 

- ปรับเกณฑ์รับสมัครนิสิตรอบ 
TCAS ๔-๕ ให้เอื้อต่อการ
รับเข้านิสิต 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: จำนวน
ของนิสิตที่เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 
 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
นวัตกรรม
เกษตร และ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตส
าหกรรมเกษตร 

- 



 

 

 

๓๖ 

 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 
 

การเกิดโรคระบาด COVID-
19 ส่งผลให้นิสิตไม่จบ
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 
การเกิดโรคระบาดส่งผลให้
นิสิตต้องหยดุการเรียนและ
ปฏิบัติการในห้องแลป ทำให้
ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้นิสิตจบการศึกษา
ล่าช้า 

๓ ๕ ๑๕ ติดตามความคืบหน้าใน
การเรยีนในที่ประชุม และ
มอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาดำเนินการเร่งรัด
การทำงานในรายวิชา
ปัญหาพิเศษ 

Reduce - ปรับให้นิสิตส่งโครงร่าง
ปัญหาพิเศษในช้ันปีท่ี 
๓ ภาคเรียนท่ี ๒ 

- กำหนดจำนวนนิสติต่อ
อาจารย์ให้เหมาะสม 
และลดจำนวนรบัหากมี
นิสิตตกคา้ง 

- ปรับการเรียนการสอน
ทฤษฎีแบบ online 
และปฏิบตัิการแบบ 
Module  
ตัวชี้วัด นิสิตจบ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประธาน
หลักสตูร 

 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 
 

ขาดอัตรากำลังและการ
ทดแทนอัตรากำลังของ
อาจารย์ด้านการเพาะเลี้ยง 
 
บุคลากรด้านการเพาะเลี้ยง
ในคณะมีอายรุาชการมาก 
และยังไม่มีบุคลากรทดแทน
ประกอบกับในปัจจุบัน

๒ ๔ ๘ -ติดต่อกลุม่เป้าหมายที่มี
ศักยภาพในการทำงานมา
รับตำแหน่ง 

Reduce - เปิดรับอาจารย์ตำแหน่ง
ใหม่ด้านเพาะเลีย้ง 
-พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มคีุณสมบตัิ
เป็นอาจารยไ์ด ้
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

 

๓๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
จำนวนผู้ที่มีคณุสมบัติ
เหมาะสมด้านการเพาะเลี้ยง
มีน้อยลง 

ตัวชี้วัด นิสิตจบการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภมูิอากาศและ
สภาพแวดล้อมโลกอย่าง
รวดเร็วทำให้หลักสูตรปรับ
ตามไม่ทัน 

๔ ๔ ๑๖ การปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกๆ สองปี 
 
 
 

Reduce การทบทวนหลักสตูรโดย
นำความเห็นของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้เชียว
ชาญมาพิจารณาทุกป ี
ตัวชี้วัด หลักสูตรมีการ
ทบทวนทุกปี และมีการ
เพิ่มกิจกรรมและเนื้อหา
ทันสมัย 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประธาน
หลักสตูร 

 

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 
 
 

จำนวนนิสิตใหม่ลดลงทำให้
รายได้จากการจัดการศึกษา
ลดลง 
       จำนวนนิสิตใหม่ ไม่
เป็นไปตามแผนการรับ 
ส่งผลให้ขาดงบประมาณใน
การดำเนินงานตามพันธกิจ
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้คณะ
ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่สร้างรายได ้

๔ ๕ ๒๐ - เพิ่มการประชาสมัพันธ์
เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน ์

การเปิดโครงการขยาย
โอกาสให้แก่บุตรหลาน
เกษตรกรด้านการ
เพาะเลี้ยง และบตุรหลาน
ผู้ทำงานด้านทะเลและ
ชายฝั่ง 

Reduce มาตรการด้านการเพ่ิม
จำนวนนิสิต 
- ปรับการเรียนการสอน

ในหลักสูตรปรญิญาโท
เป็นวันเสาร์-อาทิตย์  

- โครงการทุนหอพักฟรี 
สำหรับปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด :  
-จำนวนนิสิตระดับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๕ 
คนต่อปี 

คณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี 
และประธาน
สาขา 

๕๔,๔๐๐ 
(๒ เทอม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-จำนวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 
๖๕ คน ต่อปี 
มาตรการด้านการสร้าง
รายได้จากการบริการ
วิชาการ 
- ร่วมดำเนินงานกับ ศูนย์
ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม 
มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อ
เพิ่มโอกาสสร้างรายได้
จาก ผลผลติจากฟารม์
ทะเลและการบริการ
วิชาการ 
ตัวชี้วัด 
-รายได้จากการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ ๒๕ ของรายได้คณะ 

 
 
 
๓๐๐,๐๐๐ 

การแข่งขันด้านการวิจัย
สูงขึ้นทำให้ได้รับทุนวิจัย
น้อยลง 
 
การขอทุนวิจัยมีการแข่งขัน
สูงขึ้นส่งผลใหโ้อกาสในการ

๓ ๕ ๑๕ -สนับสนุนทุนวิจัยของ
คณะให้อาจารย์รุ่นใหม ่
-ส่งอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย  

Reduce - จัดทำโครงการวิจัย
บูรณาการระหว่าง
บุคลากร 

- จัด Workshop เพื่อทำ
โครงร่างงานวิจัยเพื่อให้
พร้อมสำหรับแหล่งทุน 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ 

 



 

 

 

๔๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ลดน้อยลง  

ตัวชี้วัด : งบประมาณ
เงินวิจัยต่ออาจารย์ไม่
น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อคนต่อป ี
 

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

จำนวนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะผลงาน
ในระดับนานาชาต ิ

๔ ๔ ๑๖ - ตั้งรางวัลในการตีพมิพ์
ผลงาน 

- ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายวิจัยเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการตีพมิพ์
ผลงาน 

 

Reduce -ส่งเสรมิให้มีการ
ดำเนินการวิจยัและทำ
ผลงานวิชาการกับ
หน่วยงานท่ีมีความ
ร่วมมือกัน (MOU) 
-ส่งเสรมิการร่วมวิจัยและ
ผลิตผลงานกับนักวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญ 
-จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกระบวนการ
ตีพิมพ์ผลงานระดบั
นานาชาติ 
ตัวชี้วัด 
จำนวนผลงานตีพิมพ์
เป็นไปตามข้อตกลงท่ีมี
กับมหาวิทยาลยั 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 



 

 

 

๔๑ 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
  



 

 

 

๔๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั
หรือส่วนงาน 
(Strategic Risk) 

หลักสตูรไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่
เปลี่ยนแปลงไป 
1) ภาษาอังกฤษ 
2) วุฒิภาวะทางจริยธรรม 
3) แนวคิดเชิงประกอบการ 
  

2 3 6 1.สำรวจความพึงพอใจ
ของ Stakeholders เป็น
ระยะ ๆ 
2.ประเมินและตดิตาม
สมรรถนะของบัณฑติ และ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกป ี
3.ปรับปรุงหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสตูร 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce)  
 

๑.จัดทำ MOOC 
๒.Credit Bank 
๓.Non - degree 
๔.พัฒนาหลักสูตร 
Micro-program ให้
ทันสมัยเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 
๑.หลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย   
ความถี่ในการปรับปรุง
ตามรอบ 

คณะกรรม 
การดำเนินงาน 
ความเสีย่ง 
-ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์
ของ
มหาวิทยาลยั
หรือส่วนงาน 
(Strategic 
Risk), 
-ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) และ 
-ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operation 
Risk)  
ตามคำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564 

- 



 

 

 

๔๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั
หรือส่วนงาน 
(Strategic Risk) 
และความเสีย่ง
ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

มีการสญูเสียจำนวนอาจารย์
และมีคณุสมบัตไิมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

4 4 16 1.การกำกับติดตามผู้
ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
2.เปิดรับสมัครบคุคลที่
สนใจเป็นอาจารย ์
3.เปิดรับสมัครนสิิตที่
กำลังศึกษาระดับปรญิญา
โทและปริญญาเอกรับทุน 
4.โครงการพัฒนาผูม้ี
ความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในคณะ
พยาบาลศาสตร ์

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 

1.ขอผ่อนผันเกณฑ์การรบั
บุคลากร 
ที่เอื้อต่อการรับบุคลากร
ใหม่จากมหาวิทยาลัย 
2.พัฒนา โครงการพัฒนา
ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อ
แก้ปัญหาด้านจำนวน
อาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล 
3.วางแผนพัฒนาอาจารย์
ตามตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
4.พัฒนาระบบการ
สนับสนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 
(วิจัย หนังสือ ตำรา นวตก
รรม) 
 
ตัวชี้วัด 

 - 



 

 

 

๔๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
1.จำนวนอาจารย์ที่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.จำนวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ ์

ความเสีย่งด้าน
การดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operation 
Risk) และความ
เสี่ยงด้าน
ช่ือเสียง 
(Reputation 
Risk) 

ระบบการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ (หนังสือ ตำรา 
นวัตกรรม และงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
 
  

4 4 16 1.จัดหา Editor เพื่อช่วย
ให้อาจารย์สามารถ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัน
ระดับนานาชาต ิ
2.จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาต ิ

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 

1.เชิญ Visiting 
professor จาก
ต่างประเทศมาช่วยเขียน
ตีพิมพ์สรา้งระบบการ
ช่วยเหลือการตีพิมพ์ 
(writing center) editor
พัฒนา 
ระบบ partner 
2.จ้างนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูง (เกษียณอาย/ุเอกชน) 
มาเป็น Project Based 
Hiring 
3.สร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
4.ร่วมมือกับนักวิชาการ
ต่างประเทศในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ 

 - 



 

 

 

๔๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
5.พัฒนาศักยภาพและ
เร่งรัดด้านการผลติ
หนังสือ และตำรา 
ตัวชี้วัด 
1.จำนวนผลงานตีพิมพ์
นานาชาติ และระดับ
นานาชาติ มากกว่า 20 
เรื่อง ต่อปี 
2.จำนวนอาจารย์ที่มี
ศักยภาพในการได้ทุน ทำ
วิจัยที่มี Impact (≥ 
75% รับได้) 

ความเสีย่งด้าน
การดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operation 
Risk) 

ระบบสารสนเทศไม่มั่นคง/
ปลอดภัย และไม่ตอบสนอง
ต่อการตดัสินใจของผู้บรหิาร
อย่างเพียงพอ 

3 4 12 1. จ้างผู้พัฒนาระบบจาก
ภายนอก 
2. ป้องกันการติดตั้ง
โปรแกรม ท่ีละเมิดลิขสิทธิ ์
3. จัดซื้อโปรแกรม Anti-
Virus   
จัดซื้อโปรแกรมที่มลีิขสิทธิ ์

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce)  
 

1.แต่งตั้งที่ปรึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการให้
คำปรึกษาด้านระบบ
เทคโนโลยีฯ อย่าง
ปลอดภัย 
2.จ้างผู้พัฒนาระบบจาก
ภายนอกมาช่วย
ดำเนินการพัฒนาบาง
ระบบ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
ความเสีย่ง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operation 
Risk) ตาม
คำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564  

- 



 

 

 

๔๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
4.เพิ่มจำนวนโปรแกรม
ตามความต้องการของ
คณาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัด 
 1. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วนทุก
พันธกิจหลัก /ตามเกณฑ์
สภาวิชาชีพ 
2.บุคลากรสามารถใช้
ระบบได้ (100%) 
3.จำนวนเหตุการณ์ที่
แสดงถึงการบุกรุกของ
ข้อมูลสารสนเทศไมเ่กิน 
2 ครั้ง ต่อป ี

ความเสีย่งด้าน
การเงิน 
(Financial 
Risk) 

รายรับไมส่มดลุกับค่าใช้จ่าย
ในอนาคต 

3 4 12 1. การหารายได้เพิ่มโดยการ
เปิดหลักสูตรระยะสั้น เพิ่ม
จำนวนการรับนสิิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ควบคุมค่าจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามแผนที่คณะฯ กำหนด 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce)  
 

1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
ตลาด/แหล่งใหม่ๆ  
2.โอนหมวดเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
เงินรายได้มาใช้จ่ายใน
งบประมาณแผ่นดิน 
ตัวชี้วัด 
1.ใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุนรัฐบาล มากกว่า
ร้อยละ 98 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ความเสีย่งด้าน
การเงิน 
(Financial 
Risk) ตาม
คำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564 

- 



 

 

 

๔๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
2.มีเงินรายได้สะสม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

ความเสีย่งด้าน
ช่ือเสียง 
(Reputation 
Risk) 

ระบบการพัฒนาช่ือเสียงและ
ป้องกันการสูญเสีย
ภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลย ี
 

2 3 6 1.ประสานงานกับประธาน
หลักสตูร/ประธานสาขา
เพื่อให้ส่งข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของนักวิชาการ/
นักวิจัย/บุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่ออัพเดท
ข้อมูลในช่องทางการ
สื่อสารของคณะฯ  
2.มีการสื่อสารกับ
ภายนอกองค์การผ่านสื่อ
สังคม เช่น Facebook 
Line เป็นต้น 
3.การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 
   3.1มีระบบการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ของนิสิต 
   3.2 มีระบบสายตรง
คณบด ี
   3.3 มีผู้แทนคณาจารย ์
4.มีการสื่อสารองค์กร
เฉพาะกิจ 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce)  
 

1.พัฒนาระบบและกลไก
การตอบสนองต่อ
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ 
และสร้างเครือข่ายการ
ประชาสมัพันธ์ 
2.เพิ่มช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ KM/Best 
Practice ของคณะฯ 
3.การจดัทำแผนงานการ
ประประชาสัมพันธ ์
4.การจดัทำแผนการ
สื่อสารขององค์กรใน
ภาวะฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัด 
1.เรื่องที่ถูกร้องเรยีน/
สูญเสียภาพลักษณ์ไดร้ับ
การจัดการร้อยละ 100 
2.จำนวนภาพลักษณ์
ในทางลบท่ีเกิดขึ้นกับ
องค์กรน้อยกว่า 2 เรื่อง
หรือกรณีต่อป ี

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ความเสีย่งด้าน
ช่ือเสียง 
(Reputation 
Risk) ตาม
คำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564 

- 



 

 

 

๔๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

1.ผู้ปฏิบัติงานมโีอกาสในการ
เกิดปัญหาสุขภาพและการ
บาดเจ็บจากการปฏิบตัิงาน 
(Office Syndrome) 
2.มีโอกาสเสี่ยงเกิดอัคคภีัย
ในสถานท่ีทำงาน 

3 2 6 1. มีการวัดระดับ Happy 
Workplace 
2. การตรวจสุขภาพ
ประจำป ี
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 
 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
 
 
 
  

1.การตรวจสุขภาพ
ประจำปี  
2.โครงการซ้อมหนไีฟ 
3.โครงการสำรวจความ
เสี่ยง 
4.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะในการ
ทำงาน 
5.โครงการส่งเสรมิสุข
ภาวะตามหลักการย
ศาสตร ์
ตัวชี้วัด 
1.มีบุคลากรป่วยเป็น 
office syndrome น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
บุคลากรทั้งหมด 
2.สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Happy Workplace 
3.ไม่มีอุบัติการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
4.บุคลากรมีทักษะในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัย
พิบัติ (Hazard 
and Disaster 
Risk) ตาม
คำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564 

- 



 

 

 

๔๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

ความปลอดภัยของ
คณาจารย์และนิสติจากการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ

2 4 8 1.มีการตรวจสอบความ
พร้อมของยานพาหนะ
ประจำวันโดยพนักงานขับ
รถยนต ์
2.มีคูม่ือสำหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคน 
3.มีแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการ
ดูแลนิสติในการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัต ิ
 

1.ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
เช่นการเกิด
อุบัติเหต ุ
2.หลีกเลีย่ง 
(Avoid) 
เช่น ไม่เข้า
สถานท่ีเกิด
โรคระบาด 

1.ความพร้อมของ
ยานพาหนะและพนักงาน
ขับรถยนต ์
2.ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด 
ตัวชี้วัด  
1.ลดการเกดิอุบัติเหตุ
ขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2.ไม่มีอุบัตเิหตุที่เกดิจาก
ภาวะสุขภาพของ
พนักงานขับรถยนต ์

ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัย
พิบัติ (Hazard 
and Disaster 
Risk) ตาม
คำสั่งคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ที่ 
0015/ 
2564 

- 

 

 
 



 

 

 

๕๐ 

 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร ์
  



 

 

 

๕๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
(Strategic 
Risk) 

ความไม่แน่นอนของนโยบาย
การผลิตแพทย์ของประเทศ
ไทย 

๔ ๕ ๒๐ จัดทำหลักสูตรเพิ่มท้ัง
ระดับก่อนปริญญาและ
หลังปริญญา 

ลดความ
เสี่ยง 

- เปิดหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ไม่
อยู่ในโครงการผลิตแพทย ์
(เปิดหลักสูตรแบบรับ
ปกติ) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

       - เปิดหลักสูตรแบบ non-
degree  
(จำนวนหลักสตูรแบบ 
non-degree) 

  

       - เปิดรายวิชาแบบ credit 
bank  
(จำนวนรายวิชาใน credit 
bank) 

  

 ความเปลีย่นแปลงของ
รูปแบบการจดัสรร
งบประมาณด้านการวิจัย 

๔ ๒ ๘ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัย 

ลดความ
เสี่ยง 

- จัดทำสารสนเทศแหล่ง
ทุนวิจัย  
(จัดทำสารสนเทศแล้ว
เสร็จ) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

       - สร้างเครือข่ายวจิัย
แบบสหวิชาชีพ/ 
สหสถาบัน 
(จำนวนเครือข่ายที่
เพิ่มขึ้น) 

  

 คู่แข่งด้านการบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้นท้ังจำนวนและ
คุณภาพ 

๕ ๕ ๒๕ ขยายโรงพยาบาลขนาด 
๒๕๐ เตยีง 

บรรเทา
ความเสีย่ง 

- ขยายโรงพยาบาลขนาด 
๓๕๐ เตยีง  

รองคณบดี
ฝ่าย
โรงพยาบาล 

 



 

 

 

๕๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
(จำนวนเตียงท่ีเปิด
ให้บริการ) 

     พัฒนาศักยภาพเป็น
โรงพยาบาลระดับตตยิภูม ิ

บรรเทา
ความเสีย่ง 

- พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล  
(ระดับตติยภมูิระดับสูง) 

  

       - สร้างความร่วมมือแบบ 
PPP  
(จำนวนความร่วมมือ) 

  

 การไมไ่ดร้ับความร่วมมือจาก
ภาคประชาสังคม 

๓ ๔ ๑๒ โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชน 

ลดความ
เสี่ยง 

- การสร้างความผูกพันกับ
ชุมชน 
(จำนวนโครงการ CSR) 

รองคณบดี
ทุกฝ่าย 

 

     การเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม 

ลดความ
เสี่ยง 

- การดูแลความผาสุกและ
สนับสนุนชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 
(จำนวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน) 

  

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

นโยบายของคู่ความร่วมมือ ๔ ๕ ๒๐ การจัดทำ MOU บรรเทา
ความเสีย่ง 

- การพัฒนาระบบการรับ
ฟังความต้องการ/ความ
คาดหวังของคู่ความ
ร่วมมือ 
(จำนวนวิธีการในการรับ
ฟัง) 

รองคณบดี
ทุกฝ่าย 

 

     มีระบบการกำกับตดิตาม บรรเทา
ความเสีย่ง 

- พัฒนาระบบการสร้าง
ความผูกพัน 

รองคณบดี
ทุกฝ่าย 

 



 

 

 

๕๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
(จำนวนครั้งในการ
ติดตาม) 

     การมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

บรรเทา
ความเสีย่ง 

- การแสวงหาคู่ความ
ร่วมมือเพิ่ม 
(จำนวนคู่ความร่วมมือ) 

รองคณบดี
ทุกฝ่าย 

 

ด้านความ
ปลอดภัย
จากอัตนตราย
จากภัยพิบัติ 

ความไมม่ั่นคงและ
เสถียรภาพของระบบ
สาธารณูปโภค 

๒ ๔ ๘ ตรวจสอบระบบเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ากำลังสำรอง 

ลดความ
เสี่ยง 

- การจัดหาแหล่งผลิต
ไฟฟ้าสำรองจากภายนอก 
(กำหนดขั้นตอนในการ
จัดหาแหล่งผลติไฟฟ้า
สำรองจากภายนอก) 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบด ี

 

       - จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า
เพิ่ม 
(จัดตั้งสถานผีลติไฟฟ้า
ย่อยภายในมหาวิทยาลัย) 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบด ี

 

  ๒ ๔ ๘ ตรวจสอบระดับน้ำสำรอง
ทุกวัน 

ลดความ
เสี่ยง 

- จัดหาแหล่งบริการน้ำ
สำรองที่สามารถให้ 
บริการได้อย่างทันถ่วงที 
(จำนวนแหล่งบริหารน้ำ
สำรองไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่ง) 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบด ี

 

 



 

 

 

๕๔ 

 
 
 
 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
  



 

 

 

๕๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
การบริหาร
จัดการหลักสตูร 

- มีการเปลีย่นแปลงและ
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสรมิ
ความรู้และทักษะของ
อาจารย์ในรูปแบบ Active  
learning 

3 3 9 - ดำเนินการในการริหาร
จัดการหลักสตูรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
- ให้อาจารย์ประจำและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรวางแผนและ
ดำเนินการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 

2.1 คณะฯให้อาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา/หลักสตูร ไป
อบรมเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการประกันคณุภาพ 
ระดับหลักสตูร (AUN-
QA) เพิ่มมากข้ึน 
และเข้าร่วมโครงการ
รูปแบบ Active  
learning ที่มหาลยัขึ้น 

ฝ่ายบรหิาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

00 

การ
ประชาสมัพันธ์
คณะฯและ
หลักสตูร 

เนื่องด้วยสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรโลกและการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขันในแต่
ละคณะฯเพื่อให้ได้จำนวน
นิสิตตามเป้าหมาย 

4 4 16 - การประชาสมัพันธ์คณะ
เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เรียนคณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

2.1 โครงการLive streaming 
คุยๆสบายสไตล์ Gis 
เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและกระตุ้น
ยอดรับนสิิต 

คณบด/ีรอง 50000 

ระบบการรับข้อ
ร้องเรียนจาก
นิสิตและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

-ในปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
กระจายข่าวเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนหลายช่องทางซึ่ง
บางกรณีไม่ได้เป็นการแจ้ง
ข้อร้องเรียนต่อคณะฯเพื่อ
แก้ไขข้อร้องเรียนนั้นโดยตรง

3 3 9 - คณะฯมรีะบบรับข้อ
ร้องเรียน คือการใหเ้ขียน
คำร้องในเอสารคำร้อง
ทั่วไป หรือเขียนใน
กระดาษและส่งในกล่อง
หน้าห้องสำนักงานคณะ
บดี 

2.1 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
รวบรวมคำถามและส่ง
ต่อไปยังผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง
เพื่อตอบคำถามหรือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
 

ประชาสมัพั
นธ์ 

00 



 

 

 

๕๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
จนอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของคณะฯได ้

- คณะฯ มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของคณะฯ  

การจัดการเรยีน
การสอน 

ห้องเรียนไม่เพียงพอและ
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
ไม่มเีป็นของคณะเอง 

4 4 16 -คณะได้จัดการเช่าสถานท่ี
เรียนเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิต 

2.1 คณะได้จดัการเช่าสถานท่ี
เรียนเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิต 

 
วิชาการ 

100,000 

ฝ่ายบรหิาร กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ท่ีออกมามาก และ
มีการปรับเปลีย่น โดยเฉพาะ
ด้านการเงิน พัสดุ และ
งบประมาณ 

3 3 9 - ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรม 2.2 - ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการไปฝึกอบรม จดัทำ
แผนพัฒนาการปฏบิัติงาน  

ด้านการเงิน 
พัสดุ  

00 

 ฝ่ายแผนงานมีกิจกรรม
นอกเหนือแผนงบประมาณ 

2 3 6 - ประชุมตรวจสอบแผน
ก่อนการจัดทำงบประมาณ 

2.1 - ทบทวนแผนทุกด้าน
ก่อนการจัดทำ
งบประมาณประจำปี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะ 

ผู้บริหาร 00 

 ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

1 5 5 - มีอุปกรณ์และช่องทางใน
การเตือนภยัและลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกดิเหต ุ

2.2 - จัดให้มีการอบรม และ
ซักซ้อมความปลอดภยั 
 
  

พัสด ุ 00 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีปัญหา 

2 2 4 - มีการแจ้งซ่อมบำรุงเมื่อ
พบว่ามีการชำรุด 

1 - มีระบบการจัดการซ่อม
บำรุงอย่างทันท่วงที 
(ยกเว้นกรณีที่มคีวาม
จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ 00 



 

 

 

๕๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
จากภายนอกเข้ามาทำ
การซ่อมบำรุง)  
 

สุขภาพและ
อุบัติเหตุในการ
ดำเนินงาน 

สุขภาพและอุบัติเหตุในการ
ดำเนินงาน 

1 4 4 - มีประกันกลุม่ 
- มีตรวจสุขภาพประจำป ี

2.2 - มีประกันกลุม่ 
- มีตรวจสุขภาพประจำป ี
- จัดกิจกรรมออกกำลัง
กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
  

 (ฝ่ายบุคคล) ส่วนกลาง
ดำเนินการ 

การเรยีนการ
สอน 

การจัดการเรยีนการสอน 
การวัดผล การประเมินผล 
การเรยีนของนิสิตในภาค
การศึกษาท่ีมีสถานกาณ์ที่มี
โรคระบาด 

3 5 15 - ปรับวิชาบรรยายเป็น
แบบออนไลน์ร้อยละ 100  
- การจัดการสอบ วัดผล 
ประเมินผล แบบออนไลน ์
- จัดห้องเรียนแบบเว้น
ระยะห่าง 
- มีมาตราการควมคมุโรค 
 

2.2 จัดรูปแบบการเรยีนการ
สอน แบบออนไลน ์
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

00 

 

 
 



 

 

 

๕๘ 

 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
  



 

 

 

๕๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการดำเนิน 
งาน/ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

ความปลอดภัยในการเรียน
การสอน และการวิจัยของ
บุคลากรและนสิิต เช่น
อุบัติเหตุในห้องปฏิบตัิการ 
การใช้เครื่องมือท่ีไม่ถูกต้อง 
ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ 
และความเสยีหายของ
เครื่องมือ  

5 4 20 การจัดอบรม และการ
จัดทำคู่มือด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ  

ลดความ
เสี่ยง 

การจัดทำสถิติอุบัติการณ์
การเกิดอุบัตเิหตุใน
ห้องปฏิบัติการ/ 
1.อุบัติการณ์การเกิด
อุบัติเหตลุดลง ร้อยละ 
20  
๒.งบประมาณการ
ซ่อมแซมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ลดลง  
ร้อยละ ๒๐ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผน 
 พัฒนาและ
กิจการพิเศษ 

80,000 

 แหล่งฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมไม่เพียงพอ 

4 5 20 ไม่ม ี ลดความ
เสี่ยง ด้าน
โอกาส 

แสวงหาและทำข้อตกลง
กับแหล่งฝึกล่วงหน้าเพื่อ
รองรับนิสิตทีเ่พิ่มขึ้น/ 
๑. มีจำนวนข้อตกลงกับ
แหล่งฝึกเพิ่มขึ้น ๕ แหล่ง 

คณบด ี ๒0,000 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

นโยบายการจัดสรรทุนของ
รัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป ท้ังใน
แง่หัวข้อวิจัย และ
งบประมาณ 

4 5 20 ไม่ม ี ลดความ
เสี่ยง 

- ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
สร้างงานวิจัยร่วมกับ
ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ
สหวิทยาการอื่น ๆ 
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ 
แสวงหา มากกว่ารอการ
ได้รับจัดสรรทุน 
- สร้างสำนักยุทธศาสตร์
การวิจัยเพื่อหาแหล่งทุน
วิจัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ
การบริการ
วิชาการ 

100,000 



 

 

 

๖๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ปรับเปลี่ยนงานวิจัยให้
เป็นเชิงพาณิชย์เพื่อหา
รายได้ ร่วมมือ 
กับอุตสาหกรรม เชิง
บริการวิชาการ บริการ
สังคม/ 
๑. จำนวนโครงการวิจัย
ร่วมกับสถาบันทั้งในไทย
และนานาชาติ จำนวน 2 
เรื่อง 
๒. จำนวนโครงการวิจัย
ร่วมกันสถาน
ประกอบการ จำนวน ๒ 
เรื่อง 

ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ของหน่วยงาน 
เอกชนระหว่างการต่อยอด
งานวิจัยในระดับ TLR 4 

5 4 20 การทำสัญญา ข้อตกลง
การปฏิบัติงานระหว่าง
คณะฯ และหน่วยงาน
เอกชน) 

ลดความ
เสี่ยง 

- มีแผนพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย
และคณุภาพ 
นักวิจัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีสู่งขึ้น เช่น 
ISO/ 
๑. มีแผนการพัฒนา
งานวิจัยและคณุภาพ
นักวิจัย  
๑. ผู้วิจัยมีความรู้ด้านการ
วิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น มี

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ
การบริการ
วิชาการ 

20,000 



 

 

 

๖๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
คะแนนการทดสอบหลัง
อบรม มากข้ึน  

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

การเปลีย่นแปลงของโลก 
ที่ทำให้เศรษฐกิจแย่ลง อัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตรา
แลกเปลีย่นลดลง ภาวะเงิน
เฟ้อจาก การระบาดของโรค
ต่าง ๆ  

4 5 20 ไม่ม ี ลดความ
เสี่ยง 

หารายได้เพิม่เตมิจาก 
แหล่งอื่น เช่น งานวิจัย 
บริการวิชาการ/ 
๑.การเติบโตของรายได้
มากว่าเท่ากับร้อยละ 4 
จากปีท่ีผ่านมา  

รองคณบด ี
ฝ่ายคลังและ
ทรัพย์สิน 

- 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

๖๒ 

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๑. ด้านกลยุทธ ์
๑.๑ การปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์
และแผนปฏบิัติการ 

๑.ความเส่ียงที่เกิดจากโรค
ระบาด/ภยัธรรมชาต ิ

๓ ๕ ๑๕ มีการปรับแผนการปฏิบัตกิาร  
ได้ในไตรมาสที่ ๒  

ลดความเส่ียง มาตรการใหม ่
๑. มีการกำกับติดตามและ
รายงานแผนการปฏิบัตกิารทุก
ไตรมาส  
๒.สามารถปรับแผนการ
ปฏิบัติการได้ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง
ของคณะฯ 
ตัวชี้วดั 
แผนปฏิบัติการสำเร็จตาม
เป้าหมายรอ้ยละ ๘๐ 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียง 

 

๒. ด้านปฏบิัติการ 
๒.๑ ปฏิบัตกิาร
จัดการเรียนการ
สอน 
 

๑. ความเส่ียงจากการแข่งขันของ
หลักสูตรทั้งในและนอกประเทศ 
๒. ความเส่ียงจากคุณภาพของ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภายในประเทศลดลง 
๓. ความเส่ียงจากค่านิยมการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไป 
๔. ความเส่ียงจาก digital 
disruption 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ปรับหลักสูตร 
๒. จัดทำประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  
๓. เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางสื่อโซเซียลมีเดีย  
๔. จัดหาทุนการศึกษา 
๕. ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอน 

ลดความเส่ียง มาตรการใหม ่
๑. จัดทำหลักสูตรเชิงบูรณา
การและทันสมัยตอบความ
ต้องการของโลกอนาคต 
๒. จัดทำหลักสูตร Non-
degree  
๓. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหม่
เช่น การปรับพื้นฐาน การสอน
เสริม การทำรายวิชาที่มี
ลักษณะ credit bank 
ตัวชี้วดั 
๑. จำนวนหลักสูตรเชิงบูรณา-
การ 
๒. จำนวนหลักสูตร Non-
degree 
๓. มีการประเมินคุณภาพนิสิต
ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนิสิตใหม่ 

๑. ผู้ช่วย
คณบดีวิชาการ 
วิจัย และ
นวัตกรรม 
๒. ประธาน
หลักสูตร 

 



 

 

 

๖๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๒.๒ ปฏิบัตกิารวจิัย ความเส่ียงจากโอกาสการได้รับ

ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
๔ ๔ ๑๖ ๑. จัดโครงการอบรมเพื่อ

ส่งเสริมการทำวิจัย 
 

ลดความเส่ียง มาตรการใหม ่
๑. จัดระบบพี่เล้ียงในการ
สร้างทีมวิจัย(mentor 
system) และสร้างทีมนักวิจยั
เชิงบูรณาการ 
๒. จัดโครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงบูรณา-
การ 
๓. สร้างความร่วมมือทางด้าน
การวิจยักับหน่วยงาน
ภายนอก 
ตัวชี้วดั 
จำนวนงบประมาณการวจิัย    
จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ วจิัย 
และนวัตกรรม 

 

๓.๑ การรับรู้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน 

ความเส่ียงจากการเสีย
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง  

๓ ๕ ๑๕ ๑.มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ของ
คณะฯ 
๒.มีระบบการติดตามขอ้มูลที่
เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ของ
คณะฯ  
 

หลีกเล่ียง
ความเส่ียง 

มาตรการใหม ่
๑.สร้างแนวปฏิบัติในการให้
ข่าวสารขอ้มูลเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒.ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบการสื่อสารและติดตาม
ข้อมูล  
ตัวชี้วดั 
มีแนวปฏบิัติในการให้ขา่วสาร
ข้อมูลของคณะฯ 
จำนวนขา่วที่คลาดเคลื่อนไม่
เกิน ๓ ครั้งต่อปี 

รองคณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ
บริการวิชาการ 

 



 

 

 

๖๕ 

 
 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
  



 

 

 

๖๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

Digital Disruption 
ก่อให้เกิดการแข่งขัน 
หลักสตูรปริญญาใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับความนยิม
ลดลง ภาคเอกชนจัดทำ
หลักสตูรเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์องตาม
ความต้องการของตลาด   

4 4 16 • ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย  

• จัดระบบการสอนทั้ง 
ออนไลน์ และในช้ัน
เรียน  

• ส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตรายวิชา Mooc 

การบรรเทา
ความเสีย่ง 
(Risk 
Mitigation) 

• จัดทำหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์ 
อย่างน้อย 1 
หลักสตูร  

• รายวิชา Mooc 
อย่างน้อย 1 รายวิชา  

โดยมาตการทั้ง 2 เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับ
ผู้สนใจเข้ารับการศึกษา 

ประธาน
หลักสตูร 
14 
หลักสตูร 

30,000 

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

นโยบายหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทุนวิจัยของภาครัฐ
เปลี่ยนไป /เน้นการรวมศูนย์
อำนาจ 

4 3 12 • การพัฒนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย  

• การพัฒนาศักยภาพ
การเป็นท่ีปรึกษา
ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก (บริการ
วิชาการ การ
ฝึกอบรม)  

การบรรเทา
ความเสีย่ง 
(Risk 
Mitigation)  

• ส่งเสริมให้คณาจารย์
ร่วมมือกับ
นักวิชาการในสาขา
อื่น ๆ จัดทำข้อเสนอ
โครงการวิจัยใน
ลักษณะ “การวิจัย
ข้ามศาสตร์” โดยใน
ปีงบประมาณ2564 
มีเป้าหมายได้รับ
งบประมาณวิจัย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 
200,000 บาท 

• ส่งเสริมให้มีการถอด
บทเรียน และ
แลกเปลีย่น

คณบด ี - 



 

 

 

๖๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ประสบการณ์ในการ
หาแหล่งทุนโครงการ
บริการวิชาการ
ภายนอก ใน
ปีงบประมาณ 
2564 คาดหวังให้มี
รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการไม่
น้อยกว่า 20 ลา้น
บาท  

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

การเกิดข่าวเชิงลบต่อคณะ
หรือมหาวิทยาลัยในสื่อสังคม
ออนไลน ์

5 5 25 จัดทีมงานติดตาม และเฝ้า
ระวังในสื่อออนไลน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะ  

การบรรเทา
ความเสีย่ง 
(Risk 
Mitigation)  

จัดการข่าวเชิงลบให้
เรียบร้อยใน 3 วัน 

คณบด ี - 

ด้านความ
ปลอดภัย 
จากอันตราย 
และจากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

การระบาดโรคตดิต่อ และ
โรคอุบัติใหม ่

5 5 25 • จัดระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

• การจัดระบบการ
ทำงานของสำนักงาน
คณบดี รองรบั WFH 

• การติดตามและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารผ่านสื่อ
สาธารณะ 

การบรรเทา
ความเสีย่ง 
(Risk 
Mitigation)  

• จัดทำมาตรการ
รักษาความสะอาด
ของคณะทุก 1 
ช่ัวโมง 

• ในกรณีที่มีการเรียน
การสอนในที่ตั้ง จะ
ดำเนินการจัด
ห้องเรียนโดย
คำนึงถึงหลักการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
(social distancing) 

คณบดีและ
ผู้บริหาร 

- 



 

 

 

๖๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
โดยมุ่งหวังให้คณะมี
ความปลอดภัย และ
ไม่เป็นแหล่งแพร่เช้ือ
โรค  

• ดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส 
Covid19 ผ่านเว๊ป
ไซต์ของคณะ โดย
มุ่งหวังสร้างการ
สื่อสารข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ประชาคม
ได้ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 

 
 
 



 

 

 

๖๙ 

 
 
 
 
 

คณะโลจิสตกิส ์
 
 
 
 
 



 

 

 

๗๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
1. การ
ประชาสมัพันธ์
คณะฯ และ
หลักสตูร 

เนื่องด้วยสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรโลก ทำให้จำนวน
ผู้เรยีนในระดบัอุดมศึกษา
ลดลง จึงคณะเกดิการ
แข่งขันในแต่ละคณะฯเพื่อให้
ได้จำนวนนสิิตตามเป้าหมาย 

4 4 16 - การประชาสมัพันธ์คณะ
และหลักสตูรให้เป็นท่ีรู้จัก
โดยมุ่งเน้นไปยัง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และภาคบริการของพื้นที่
ภาคตะวันออกผ่านทาง 
website ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั รวมถึง 
Facebook Page ของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
- การจัดโครงการค่าย
เยาวชนคณะโล- 
จิสติกส์เพื่อประชาสัมพันธ์
ไปยังนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้
เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ รูจ้ักและเกิด
แรงบันดาลใจในการเข้า
เรียนในคณะโลจสิติกส ์

2.1 
(การ
บรรเทา
ความเสีย่ง) 

จากมาตรการเดิมที่มีอยู่ 
คณะฯไดเ้มีการวาง
มาตรการประชามสมัพันธ์
เชิงรุก ดังน้ี 
- การปรับปรุงช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ทาง 
Facebook และ 
website ใหส้ามารถ
กระจายไปถึง
กลุ่มเป้าหมายและเพิม่
ความถี่ในการเห็นโพสต์
ประชาสมัพันธ์ขึ้น  
- การจัดโครงการ Road 
Trip เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียนและ
วิทยาลัยเพื่อแนะนำ
คณะโลจสิติกส์และ
หลักสตูรที่เปดิสอน 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- ร้อยละ 80 ของ
หลักสตูรที่เปดิสอนใน
คณะฯสามารถรับนสิิต
ใหม่ไดต้รงตามเป้าหมาย 

คณบด/ีรอง
คณบดฝี่าย
วิชาการ/
ประธาน
สาขา 

50,000 



 

 

 

๗๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
2.ระบบการรับ
ข้อร้องเรียนจาก
นิสิตและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

-ในปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
กระจายข่าวเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนหลายช่องทางซึ่ง
บางกรณีไม่ได้เป็นการแจ้ง
ข้อร้องเรียนต่อคณะฯเพื่อ
แก้ไขข้อร้องเรียนนั้นโดยตรง
จนอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของคณะฯได ้

3 3 9 - คณะฯมรีะบบรับข้อ
ร้องเรียน คือการใหเ้ขียน
คำร้องในเอสารคำร้อง
ทั่วไป หรือเขียนใน
กระดาษและส่งในกล่อง
หน้าห้องสำนักงานคณะ
บดี 
- คณะฯ มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของคณะฯ คือ 
www.buulog.com 
 

2.1  
(การ
บรรเทา
ความเสีย่ง) 

จากมาตรการเดิมที่มีอยู่ 
คณะฯจะนำมาดำเนินการ
ต่อและมีการเพิ่มเตมิ
มาตรการ คือ 
- การปรับปรุงระบบการ
รับข้อร้องเรียนผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 
คือ www.buulog.com 
โดยให้เจา้หน้าท่ี
ดำเนินการรวบรวม
คำถามและส่งต่อไปยังผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบ
คำถามหรือแกไ้ขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที 
-เปิดช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนผ่านทาง 
Facebook ของคณะฯ 
ช่ือ Buulog โดยให้
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการ
รวบรวมคำถามและส่ง
ต่อไปยังผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง
เพื่อตอบคำถามหรือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
เช่นกัน 

สำนักงาน
คณบด ี
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- 



 

 

 

๗๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรยีน 
โดยคณะฯ จดัทำ
แบบฟอร์มขึ้นใหม่ใน
ระบบ ISO 
9001:2015 คือ F-
QMR-11 แบบแจ้งผล
การดำเนินการและแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการข้อร้องเรียน
หรือสิ่งบกพร่องในการจัด
การศึกษา 
- มีการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคำถามที่ถามเข้า
มาบ่อย เพื่อสรา้งเป็น
ช่องทาง FQA เพื่อให้ผู้
ร้องเรียนสามารถมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
-จำนวนข้อร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 50 (เทียบจากปี
ที่ผ่านมา) 



 

 

 

๗๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ร้องเรยีนไมต่่ำกว่า 3.5 

3. การจดัการ
เรียนการสอน 

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้
ห้องเรียน อุปกรณไ์ม่
สามารถจัดการเรยีนการสอน
ได้ตามปกต ิ

2 1 2 - การติดตั้งระบบไฟฟ้า
สำรอง 

2.2 
(ลดความ
เสี่ยง)  

จากมาตรการเดิมที่มีอยู่ 
คณะฯจะนำมาดำเนินการ
ต่อและมีการเพิ่มเตมิ
มาตรการ คือ 
- ฝ่ายอาคารสถานท่ี
ตรวจสอบความพร้อม
และความปลอดภัยในการ
ใช้งานของระบบไฟฟ้า
อย่างสม่ำเสมอ 
- มีระบบการจัดการซ่อม
บำรุงอย่างทันท่วงที 
(ยกเว้นกรณีที่เกดิจากการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค)  
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- ระบบไฟฟ้าขัดข้องอัน
ส่งผลต่อการจดัการเรียน
การสอนลดลงร้อยละ 5 
ของจำนวนครั้งท่ีเกิด
ผลกระทบต่อการเรียน
การสอนเทียบจากจำนวน
ครั้งในปีท่ีผ่านมา 

สำนักงาน
คณบดี  
(ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและ
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

100,000 



 

 

 

๗๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
4.Business 
Unit 

มีจำนวนผู้มาใช้บริการน้อย
กว่าเป้าหมายที่วางไว้  

4 4 16 - ประชาสัมพันธ์ 2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยทำการวเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกเข้า
ร่วมให้คำปรึกษา 
- สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- ผู้มีใช้บริการใน
ศูนย์บริการอย่างน้อย 10 
งานต่อป ี

ผู้อำนวยการ
ศูนย์/คณบด ี

250,000 

5. งานวิจัย ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอก 

4 4 16 - เมื่อได้รับข้อมลูจาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
หน่วยงานแจ้งข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยตามระบบสาร
บรรณ 
 

2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- หน่วยงานจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยโดยการจัดทำผ่าน
ฝ่ายวิจัยของหน่วยงาน 
- ให้บุคลากรที่ประสงค์จะ
ทำวิจัย เตรียมความ
พร้อมในการขอทุนวิจัย 
- รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
แหล่งทุนวิจัยให้บุคลากร
ได้ทราบว่ามีแหล่งทุนไหน
บ้าง เพื่อให้สามารถได้
เข้าถึงได้ง่าย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย/
ฝ่ายวิจัย 

- 



 

 

 

๗๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ให้บุคลากรที่มีความ
สนใจในการพัฒนาตนเอง
เพื่อรับทุนการวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วม
โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ 
อาทิ Talent Mobility 
เป็นต้น 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก
เพื่มขึ้น ร้อยละ 10 

6. ฝ่ายบริหาร กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ท่ีออกมามาก และ
มีการปรับเปลีย่น โดยเฉพาะ
ด้านการเงิน พัสดุ และ
งบประมาณ 

3 3 9 - ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรม 2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการไปฝึกอบรม และ
การทำแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- ความผิดพลาดของกา
ปฏิบัติติงานลดลงร้อยละ 
50 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร/
ผู้ปฏิบัติงาน 

100,000 



 

 

 

๗๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 
1 5 5 - มีอุปกรณ์และช่องทางใน

การเตือนภยัและลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกดิเหต ุ

2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- จัดให้มีการอบรม และ
ซักซ้อมความปลอดภยั 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ในการช่วยเหลือชีวิต
ตนเองและผู้อื่นเมื่อเกดิ
ภัยในอาคาร 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- บุคลากรเข้าร่วมอบรม
โครงการด้านความ
ปลอดภัยร้อยละ 80  
- ความปลอดภยัในอาคาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ของ
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ
เทียบจากจำนวนครั้งในปี
ที่ผ่านมา 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร/
ฝ่ายอาคาร 

100,000 

7. ความมั่งคง 
ในอาชีพ และ
สุขภาพ 

ความสัมพันธ์ของบุคลากร
และหน่วยงาน อาทิ การ
ลาออก การเกษียณอายุงาน 
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
ในองค์กร เป็นต้น 

4 4 16 - การปฐมนิเทศของ
บุคลากรใหม่ และการจัด
ให้มีพ่ีเลี้ยง 
- มีการเลีย้งต้อนรับ
บุคลากรใหม่  
 

2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- จัดทำค่านิยม FAMILY 
เพื่อให้เกิดความผูกพันใน
องค์กร 
- จัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 
- การเก็บรวบรวมข้อมลู
เชิงสถิติของการเข้า-ออก 

คณะ
ผู้บริหาร/
สำนักงาน
คณบดี (ฝา่ย
บุคคล) 

150,000 



 

 

 

๗๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ของบุคลากรประจำคณะ
เพื่อนำผลมาวิเคราะห์
สาเหตุ แนวทางแก้ไข/
การป้องกัน 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- มีโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฎิบัติและสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร อย่างน้อย ปลีะ 
2 ครั้ง โดยวดัผลสำฤทธิ์
ของโครงการ จากความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
การเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 3.5  
- อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากร 5 ปีข้ึนไป ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรประจำทั้งหมด 
 

 สุขภาพและอุบัติเหตุในการ
ดำเนินงาน 

1 4 4 - มีประกันกลุ่ม 
- มีตรวจสุขภาพประจำป ี

2.2 
(ลดความ
เสี่ยง) 

- มีประกันกลุ่ม 
- มีตรวจสุขภาพประจำป ี
- จัดกิจกรรมออกกำลัง
กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 

สำนักงาน
คณบดี (ฝา่ย
บุคคล) 

ส่วนกลาง  



 

 

 

๗๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ตัวชี้วัด (KPI)  
-มีบุคลากรรับการตรวจ
สุขภาพประจำ ร้อยละ 
80 ของทุกปี 
- มีการทำประกันกลุ่มให้
บุคลากร ร้อยละ 100 
- มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 50  
- ผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรมีแนวโน้มดีขึ้น
ร้อยละ 30 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมด 

8.การเรียนการ
สอน 

การจัดการเรยีนการสอน 
การวัดผล การประเมินผล 
การเรยีนของนิสิตในภาค
การศึกษาท่ีมีสถานกาณ์ที่มี
โรคระบาด 

3 5 15 - ปรับวิชาบรรยายเป็น
แบบออนไลน์ร้อยละ 100  
- การจัดการสอบ วัดผล 
ประเมินผล แบบออนไลน ์
- จัดห้องเรียนแบบเว้น
ระยะห่าง 
- มีมาตราการควมคมุโรค 
 

2.2 จัดรูปแบบการเรยีนการ
สอน และวัดผล 
ประเมินผลแบบ MOOC 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
มีการจัดรูปแบบการเรยีน
การสอน และวัดผล 
ประเมินผลแบบ MOOC 
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

100,000 

9. การ
จัดบริการ

มาตราการที่รัฐบาลกำหนด
ในการควบคุมสถานการณ์
โรคระบาด จึงไม่สามารถเก็บ

3 4 12 -  2.1 - มีการเก็บข้อมูลแบบ
ออนไลน์ เช่น การตอบ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- 



 

 

 

๗๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
วิชาการ และ
การวิจัย 

ข้อมูลและจัดโครงการไดต้าม
แผนที่กำหนด 

แบบสอมถาม และการ
สัมภาษณ์ออนไลน์  
- นำโครงการบริการ
วิชาการที่จัดไปแล้วมา
เผยแพรผ่่านระบบ 
MOOC 
 
ตัวชี้วัด (KPI)  
- ได้ข้อมูลงานวิจัยเป็นไป
ตามแผนการวิจัย 
- มีโครงการบริการ
วิชาการที่จัดไปแล้วมา
เผยแพรผ่่านระบบ 
MOOC อย่างน้อย 1 
รายวิชา 
 

 

 
 



 

 

 

๘๐ 

 
 
 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  



 

 

 

๘๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ปลอดภัย ความต่อเนื่องของน้ำประปา 

เช่น น้ำไม่ไหล ท่อแตก ภัย
แล้ง การซ่อมบำรุงของสถานี
จ่ายน้ำ ส่งผลต่อสุขอนามัย
ของบุคลากรและนิสติ 

4 5 20 1.ระบบถังสำรองน้ำใตด้ิน
และบนอาคาร 
2. แผนการตรวจสภาพ
และบำรุงรักษาทุกเดือน 

ลด จัดหาแหล่งสำรองน้ำอ่ืนๆ 
ที่สามารถให้บริการได้
ทันท่วงทตีัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 
1. เตมิน้ำสำรองสำหรับ
ใช้ในอาคารได้ภายใน  
24 ชม. 

ฝ่ายซ่อม
บำรุง 

- 

 ความไมเ่สถียรภาพของ
ไฟฟ้า (ไฟดับระหว่างการ
เรียนการสอน ปฏิบตัิงาน) 

5 5 25 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า
อย่างน้อย 30 นาที 
2. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับการใช้งานไฟฟ้า
บางส่วน ประมาณ 12 
ช่ัวโมง 
3. แผนการตรวจสภาพ
และบำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟฟ้าทุกเดือน 

ลด 1. จัดหาเครื่องสำรอง
ไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อ
รองรับปริมาณไฟฟ้าและ
ยืดระยะเวลาในการเรียน
การสอน 
2. จัดหาวงจรเช่ือมต่อ
กระแสไฟฟ้าจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์
ที่ใช้สำหรับการเรียนการ
สอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการฯ ทุกห้อง 
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 
ช่ัวโมง 

ฝ่ายซ่อม
บำรุง 

- 



 

 

 

๘๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 ระบบการบริหารจัดการ

อาคารเป็นแบบรวมศูนย์ 
(centralize) ทำงานผิดปกติ 
และร้านค้าส่งมอบครุภณัฑ์
ไม่ทันตามกำหนด เช่น 
เซนเซอร์ Fire Alarm อาจ
เกิดอัคคีภัยจะไม่สามารถ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ
คณะได ้

4 5 20 1. จัดสรรงบประมาณ
ซ่อมบำรุงรายป ี
2. รายงานสถานการณ์
บริหารจดัการทุกวัน
อังคารที่ 3 ของเดือน 
(OKRs-3,4) (Preventive 
Maintenance) 
3. สำรวจอุปกรณ์/วสัดุ
สิ้นเปลืองที่จำเป็น และ
จัดทำแผนจดัซื้อจัดจา้ง
ล่วงหน้า 

ลด 1. แผนการหาอุปกรณ์
ทดแทนเพื่อเปลี่ยนก่อนท่ี
จะหมดอายุการใช้งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เหตผุิดปกติเกิดขึ้น 0 
ครั้งต่อป ี
2. หากเกิดขึ้น ระบบ
สามารถกลับมาทำงานได้
ภายใน 7 วัน 

ฝ่ายซ่อม
บำรุง 

- 

 การเกิดอัคคภีัย 3 5 15 1. มีระบบดับเพลิงห้อง 
server FM200 
2. มีระบบแจ้งเตือนเหตุ
เพลิงไหม้ (Fire Alarm) 
3. มีระบบดับเพลิงพิเศษ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (ช้ัน 3-4) 
4. มีถังดับเพลิงประจำทุก
ช้ัน และมีแผนดูแลรักษา
ทุกเดือน 
5. มีแผนซ้อมเหตุอัคคีภัย
ประจำป ี

โอน 1. แผนทำประกันอัคคีภยั 
2. แผนการหาอุปกรณ์
ทดแทนเพื่อเปลี่ยนก่อนท่ี
จะหมดอายุการใช้งาน 
3. แผนการดูแล
บำรุงรักษาเซนเซอร์
ตรวจจับควันและความ
ร้อน 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เหตผุิดปกติเกิดขึ้น 0 
ครั้งต่อป ี

ฝ่ายซ่อม
บำรุง 

80,000 



 

 

 

๘๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 เกิดน้ำท่วมลานจอดรถช้ันใต้

ดิน 
 

3 5 15 มีระบบปัม้สูบน้ำช้ันใตด้ิน ลด 1. แผนการหาอุปกรณ์
ทดแทนเพื่อเปลี่ยนก่อนท่ี
จะหมดอายุการใช้งาน 
2. แผนการดูแล
บำรุงรักษาระบบปั้มสูบ
น้ำช้ันใต้ดิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เหตผุิดปกติเกิดขึ้น 0 
ครั้งต่อป ี

ฝ่ายซ่อม
บำรุง 

- 

 การถูกโจมตีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (การ
แพร่กระจายของไวรัส
คอมพิวเตอร์บนเครือข่าย) 

5 5 25 1. มีการจัดระบบสำรอง
ข้อมูลตามรอบเวลา 
2. มีการใช้โปรแกรม
ป้องกันไวรัสและ update 
โปรแกรมเป็นประจำ 
3. กำหนดนโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของ Firewall 

ลด 1. จัดทำแผนความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมลู
ระบบคอมพิวเตอร์  
2. ตรวจสอบและเฝ้า
ระวังภัยคุกคามจากไซ
เบอร ์
3. รักษาและฟื้นฟูจาก
ความเสยีหายจากภัย
คุกคามทางไซเบอร ์
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เหตผุิดปกติเกิดขึ้น 0 
ครั้งต่อป ี
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
ปราศจากไวรัส
คอมพิวเตอร์  

ฝ่ายระบบ
เครือข่าย 

- 



 

 

 

๘๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร์  
(ผลิตบณัฑติ) 

นิสิตยังไม่สามารถกู้เรียน กย
ศ. ได้ อาจเกดิการลาออก 

5 4 20 การจัดสรรทุนการศึกษา 
(ประเภททุนขาดแคลนทุน
ทรัพย์) ทุนละ 9,000 
บาทต่อปี จำนวน 20 ทุน 

ลด การจัดสรรทุนการศึกษา
แบบยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับนสิิต
ขาดแคลนทุนทรัพย์ มผีล
การเรยีนดี และเรยีนตาม
แผนการเรียน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ 
มีผลการเรียนดี และเรียน
ตามแผนการเรียน ได้รับ
ทุนการศึกษาช้ันปีละ 1 
คน 

รองคณบด ี 800,000 

 

 
 
 
 



 

 

 

๘๕ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
  



 

 

 

๘๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
    ๑. ความ
เสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั
หรือส่วนงาน 
(Strategic Risk)  

๑. นโยบายการให้ทุนวิจัย
ของแหล่งทุนของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงและไม่
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร ส่งผลกระทบ
ต่อผลงานวิจัยของคณะ 

๕ ๕ ๒๕ ส่งเสริมให้บุคลากรส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย โดย
ใช้กลไกของกลุ่ม COE ใน
การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 

๓. ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยน 
แปลง
มาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

๑. สะสมกองทุนส่วนงาน
ในส่วนกองทุนวิจัยไม่น้อย
กว่า ๕ ล้านบาท   
๒. จัดสรรเงินจากกองทุน
สนับสนุนการทำวิจัยของ
บุคลากรในการทำวิจัย
พื้นฐาน (basic 
research) กรณีบุคลากร
ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้เกินกว่าร้อยละ ๒๐  
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับทุน
สนับสนุนการวิจัย  (ร้อย
ละ ๑๐)  

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
คุณภาพและ
สร้าง
เครือข่าย/   
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

๕,๐๐๐ 

 

๒. ไมส่ามารถนำแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบตัิได ้

๕ ๕ ๒๕ ๑. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามแผนทุกไตร
มาส 
๒. สามารถปรบัปรุงแผน
ได้ทุกไตรมาส (หากมี) โดย
การเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อทราบและพิจารณา 

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยน 
แปลง
มาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง

ตัวช้ีวัด  ๑. ร้อยละของ
จำนวนตัวช้ีวัดของ
โครงการ หรือกิจกรรม
ของหน่วยงาน หรือฝ่ายที่
ดำเนินการในไตรมาสที่
สองไมส่ามารถบรรลุ
เป้าหมาย (มากกว่าร้อย
ละ ๒๐) 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
คุณภาพและ
สร้าง
เครือข่าย 

  



 

 

 

๘๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

 

๓. การระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่/โรคระบาด 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ยังคงมีการทำงานวิจัย
ร่วมกันอยู่ หรือมีการวาง
แผนการดำเนินงานร่วมกัน
หากสถานการณ์ระบาด
ของโรคยังคงดำเนินไป  
๒. ปรับรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเป็น
รูปแบบอื่น เช่น การ
สัมมนาออนไลน์ การ
ทำงานวิจัยร่วมกันแบบ
ดำเนินงาน ณ ท่ีตั้งของแต่
ละฝา่ย และนำมาเขยีน
บทความร่วม เป็นต้น 

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

ตัวช้ีวัด  ๑. จำนวนบันทึก
ข้อตกลง/บันทึกความ
เข้าใจท่ีไม่มีกิจกรรม
เกิดขึ้นใน ๑ ปี (๑ บันทึก
ฯ) 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
คุณภาพและ
สร้าง
เครือข่าย 

  

    ๒. ความ
เสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk)  

๔. บัณฑติที่สำเร็จการศึกษา
ขาดลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์บางประการ 

๕ ๕ ๒๕ การจัดให้นิสิตได้เข้าเรียน
ปฏิบัติการ ณ ท่ีตั้งตาม
ความจำเป็น โดยอยู่ใน
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดไวรสัโคโรน่า 
(2019) 

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง

ตัวช้ีวัด  ๑. สัดส่วนของ
ช่ัวโมงรายวิชาปฏิบัติการ
ที่ไม่สอนตามปกติ 
(มากกว่าร้อยละ ๕๐) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  

  



 

 

 

๘๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

    ๓. ความ
เสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial 
Risk)  

๕. ด้านการแพร่ระบาดของ
โรคร้ายแรงท่ีส่งผลต่องาน
ประจำ (การสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ) อัน
ส่งผลกระโดยตรงต่อรายได้
ของส่วนงาน 

๕ ๕ ๒๕ สนับสนุน/lส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะดิจิทลัเพื่อ
รองรับการทำงานใน
รูปแบบออนไลนเ์พิ่มขึ้น 

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

๑. จัดทำหลักสตูรและ
บริการที่ใช้ platform 
online เพิ่มขึ้น ๒.
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
ตัวชี้วัด  ๑. ร้อยละของ
รายรับจริงต่อประมาณ
การรายรับ (ร้อยละ ๘๐) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
/ รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

๕๐,๐๐๐ 

    ๕.  ความ
เสี่ยงด้าน
ช่ือเสียง 
(Reputation 
Risk)  

๖. ด้านการละเมิดจริยธรรม
จรรยาบรรณ หรือการ
ดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบ
แบบแผน บุคลากรปฏิบตัิไม่
เป็นไปตามจรรยาบรรณที่
มหาวิทยาลยักำหนด และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
คณะและมหาวิทยาลยั 

๕ ๕ ๒๕ มีการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณอาจารย์ 
นักวิจัย หรือวิชาชีพ ที่มี
บทลงโทษชัดเจน เพื่อให้
บุคลากรทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บน
เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร ์

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ใน

๑. สรา้งพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับค่านยิมของ
คณะวิทยาศาสตร์ 
"Accountability" ให้
บุคลากรปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  
๒.จัดทำกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนท่ีเป็น
ระบบและสื่อสารใหผู้้ที่

รองคณบดี
ฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ 

๐ 



 

 

 

๘๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ระดับที่
ยอมรับได ้

เกี่ยวข้องรับทราบและถือ
ปฏิบัติ    
ตัวชี้วัด  ๑. ร้อยละของ
จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการตอบสนองและ
แก้ไขภายใน ๓ วันทำการ 
ต่อจำนวนข้อร้องเรียน
ทั้งหมด  
(ร้อยละ ๙๐) 

    ๖. ความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk)  

๗. การเกดิอุบัติภยัใน
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากการ
ไม่ได้มาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ หรือการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 
ของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ หรือนิสิต 
และผูเ้ข้าใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. การส่งเสริมมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ  
๒. การอบรมให้ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

    ๓. ลด
ความเสีย่ง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือการ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ใน
ระดับที่
ยอมรับได ้

๑. จำนวนครั้งการเกิด
อุบัติภัยในระดับ ๓  
ในห้องปฏิบัติการ 
(มากกว่า ๑ ครั้ง) หรือ 
๒. จำนวนผูไ้ดเ้จ็บป่วย
จากอุบัติภัยในระดับ 
ในห้องปฏิบัติการ 
(มากกว่า ๑ คน) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิิจัยและ
นวัตกรรม 

  

 



 

 

 

๙๐ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 



 

 

 

๙๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
(Strategic 
Risk) 

1. การเรียนการสอนใน
รายวิชาวท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา
ทางน้ำ 

5 5 25 1. การมเีครื่องป้องกัน
อุบัติเหตุทางน้ำ 
2. ผู้ควบคมุดูแลระหว่าง
การเรยีนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีคณุสมบัติ
การกู้ชีพทางน้ำ 
3. ผู้เรียนได้รับการอบรม
การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ 
และการกู้ชีพและการ
ช่วยชีวิตทางน้ำ 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
 

มาตรการ 
1. การมเีครื่องป้องกัน
อุบัติเหตุทางน้ำ 
2. ควบคุมดแูลระหว่าง
การเรยีนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีคณุสมบัติ
การกู้ชีพทางน้ำ 
3. ผู้เรียนได้รับการอบรม
การป้องกันอุบัติภัยทาง
น้ำ และการกู้ชีพและการ
ช่วยชีวิตทางน้ำ 
ตัวช้ีวัด 
ไม่เกดิเหตุการณ์อันตราย
ต่อนิสิต และอาจารย์ 
ระหว่างการเรียนการสอน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
และพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 

 2. การจดักิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนสำหรับ
นิสิต  

5 5 25 1. มีระบบและกลไกใน
การจัดกิจกรรมของนิสติ  
2. มีผูค้วบคุมดูแลการจัด
กิจกรรมของนิสติอย่าง
เหมาะสมา 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
 

มาตรการ 
1. มีระบบและกลไกใน
การจัดกิจกรรมของนิสติ  
2. มีผูค้วบคุมดูแลการจัด
กิจกรรมของนิสติอย่าง
เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ไม่เกดิเหตุการณ์อันตราย
ต่อนิสิต และอาจารย ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

 



 

 

 

๙๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

1. การจดักิจกรรม/โครงการ 
ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 2564 

3 4 12 1. กำกับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564  
ตามไตรมาส 
2. รายงานผลการการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหาร
คณะฯ ทราบ 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
 

มาตรการ 
1. กำกับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 ตาม
ไตรมาส 
2. รายงานผลการการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหาร
คณะฯ ทราบ 
ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานสำเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานนโยบาย
แผน 

 

 2. การบริหารทรัพยากร
บุคคลไม่ครอบคลุมตาม
แนวทางพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

3 3 9 1. สำรวจความต้องการ
การพัฒนาตนเองสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
2. ผลักดันให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพ 
3. สรา้งฐานข้อมูล
บุคลากร 

 ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
 

มาตรการ 
1. สำรวจความต้องการ
การพัฒนาตนเองสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
2. ผลักดันให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานบุคคล 

130,000 



 

 

 

๙๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
3. สรา้งฐานข้อมูล
บุคลากร 
ตัวช้ีวัด 
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ตนเองตามเงื่อนไขที่
กำหนด 

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

1. รายรับจริงไม่เป็นไปตาม
แผน 

3 5 15 1. บริการวิชาการจาก
ภายในและภายนอกแบบมี
ผลกำไร 
2. การขอทุนทำวิจัย
องค์กรภายนอก 
3. การเปดิรายวิชาเลือก
เสรี  

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid) 
  

มาตรการ 
1. บริการวิชาการจาก
ภายในและภายนอกแบบ
มีผลกำไร 
2. การขอทุนทำวิจัย
องค์กรภายนอก 
3. การเปดิรายวิชาเลือก
เสร ี
ตัวช้ีวัด 
งบประมาณรายรับและ
รายจ่ายมีความสมดลุ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 
งานบริการ
วิชาการและ
งานวิจัย 

 

 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

2 4 8 กำหนดให้มีการใช้จ่ายตาม
แผนงบประมาณที่กำหนด 

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid)  
 

มาตรการ 
กำหนดให้มีการใช้จ่าย
ตามแผนงบประมาณที่
กำหนด 
ตัวช้ีวัด 
ประมาณการรายจา่ย
เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานนโยบาย
แผนน 
งานการเงิน
และ
งบประมาณ 

 



 

 

 

๙๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

1. การดำเนินงานไม่เป็น
ตามระเบียบที่เกีย่วข้องกับ
การเงิน 

1 5 5 1. ความเข้าใจระเบียบ
เกี่ยวข้องกับการเงิน 
2. การตรวจสอบการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบเกี่ยวข้องกับ
การเงิน 

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid)  
 

มาตรการ 
1. มีความเข้าใจระเบียบ
เกี่ยวข้องกับการเงิน 
2. การตรวจสอบการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบเกี่ยวข้องกับ
การเงิน 
ตัวช้ีวัด 
การดำเนินงานด้าน
การเงินและงบประมาณ
เป็นไปตามระเบีบบท่ี
กำหนด 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานการเงิน
และ
งบประมาณ 

 

 2. การดำเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม 
พรบ. พัสด ุ

1 5 5 1. ประชาสัมพันธ์และทำ
ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในระเบียบเกี ่ยวข้องกับ 
พรบ. พัสดุ 
2. มีกลไกการดำเนินงาน
ด้านพัสด ุ

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid)  
 

มาตรการ 
1. มีการกำกับการ
ดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบเกี่ยวข้องกับ 
พรบ. พัสด ุ
2. ดำเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบเกี่ยวข้องกับ 
พรบ. พัสด ุ
ตัวช้ีวัด 
การดำเนินงานด้านการ
พัสดุเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติที่กำหนด 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานพัสด ุ

 



 

 

 

๙๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 3. เกิดการกระทำผิด หรือ

ละเลยการปฏิบัตริะเบียบ
ข้อบังคับบัณฑิตศึกษาและ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา การวิจัย/ การ
ควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ ์

2 3 6 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามี
ความรู้จริยธรรมการวจิัย
ในมนุษย์ และขั้นตอนการ
เสนอพิจารณาจริยธรรม
อย่างชัดเจน 

 หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid) 
 

มาตรการ 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามี
ความรู้และปฏิบตัิตาม
ระเบียบและข้อบังคับ
บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต
วิทยาลัยและจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย ์
ตัวช้ีวัด 
นิสิตดำเนินการทำ
วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
ตามระเบียบและข้อบังคับ
บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต
วิทยาลัยและจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์ทุกกรณ ี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
งาน
บัณฑิตศึกษา 

 

 4. การละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
(ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานวิจัย 
การบริการวิชาการ) 

1 5 5 1. ช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
รายละเอียดและ
ผลกระทบจากการละเมิด 
พรบ.ลิขสิทธิ ์
2.ช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดแทนกัน
ได้ (Freeware & Open 
source) 

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
(Avoid) 
เกี่ยวข้อง
กับการ
ละเมิด 
พรบ.
ลิขสิทธิ ์
 

มาตรการ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที ่
ตัวช้ีวัด 
ไม่เกดิการละเมิดตาม 
พรบ. ลิขสิทธิ ์

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
งานบุคคล 

 



 

 

 

๙๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

การใช้สื่อออนไลน์โดยไม่มี
การกลั่นกรองโดยส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร 

3 5 15 จัดตั้งคณะกรรมการการ
ดำเนินงานด้านการสื่อสาร
องค์กร 

ยอมรับ
ความเสี่ยง 
(Accept)  
 

มาตรการ 
ช้ีแจงผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรเมื่อ
เกิดการใช้สื่อออนไลน์ท่ี
ไม่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
การประชาสัมพันธ์ และ
ช้ีแจงข้อมูลองค์กรอย่าง
ถูกต้องและสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะกรรม-
การสื่อสาร
องค์กร คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

๙๗ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๙๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

การดำเนินงานภายใต้แผน
กลยุทธ์ ไมส่ามารถก่อให้เกิด
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปใน
ทิศทางที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ได ้
 
 
 

2 4 8 - กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนและ
ตัวช้ีวัดทุกไตรมาสและมี
การทบทวนและปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน โดยที่
ประชุมคณะทำงานบริหาร
ของคณะ และมอบหมาย
ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบไป
ดำเนินการใหเ้ป็นไปตาม
แผนมากท่ีสดุ 
 

Reduce มาตรการใหม่ 
- สร้างระบบการกำกับ
ติดตามงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้
ผู้บริหารที่รับผิดชอบมี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถกำกับติดตามผล
การดำเนินงานไดร้วดเร็ว
มากยิ่งข้ึน รวมถึงรับฟัง 
ปัญหาและข้อ 
อุปสรรคในการ 
ปฏิบัติตาม สำหรับ 
บุคลากรทุกระดับ 
 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของโครงการที่
ดำเนินการไดต้ามแผนใน
แต่ละปไีมต่่ำกว่าร้อยละ 
80 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

70,000 

ด้านการ
ดำเนินงาน/ 
ปฏิบัติงาน 

บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่
ละสาขาไมส่ามารถหางานทำ
ได้  

4 4 16 - พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างการมีส่วน
ร่วมทั้งจากบัณฑติและผู้ใช้
บัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา 

Reduce มาตรการใหม่ 
- ศึกษาความต้องการ
ตลาดแรงงานในแต่ละ
ศาสตร์สาขา 
- เก็บรวบรวมข้อมลูความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ ความ

รองคณบด/ี
ประธาน
หลักสตูร 

6,000 



 

 

 

๙๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
พร้อมในการทำงานหลัง
จบการศึกษาของบัณฑติ
ในแต่ละหลักสตูร  
- พัฒนาระบบและ
กระบวนการในการ
ทบทวนและปรับปรุง
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  
- สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
หลักสตูรหลักสตูร/ ผลติ
บัณฑิต เพิม่โอกาสให้
ผู้เรยีนมีงานทำได้หลังจบ
การศึกษา 
- ยุบ/เลิก สาขาวิชาที่ไม่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวชี้วัด 
- บัณฑิตได้งานทำ/ 
ศึกษาต่อตรง/ เกีย่วข้อง
กับศาสตร์และสาขาท่ี
เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ในแตล่ะป ี



 

 

 

๑๐๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ระดับความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ทีร่ะดับ 
4.00 ข้ึนไป 

ด้านการเงิน รายรับท่ีเกดิที่เกิดขึ้นจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
รายได้ส่วนงานท่ีหาได้ในแต่
ละปี ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคณะ  
 
 

2 4 8 - จัดทำแผนบริหาร
การเงินให้สอดคล้องกับ
บริบทของสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ  
- เพิ่มการหารายได้จาก 
งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ 
- พัฒนาและจัดหลักสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้น (Up-
skill, Re-skill)  ตาม
แนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
-เน้นการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรเชิงรุกเพื่อเข้าถึง
กลุ่มผูเ้รียน ผ่านสื่อ 
Facebook และออกแนะ
แนวตามโรงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่
เป้าหมาย 
 
 

Reduce มาตรการใหม่ 
- ควบคุม/ ลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จำเป็นอยู่เดมิ 
- สร้างวินัยทางการเงินใน
การบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเงิน
ของคณะ 
- เพิ่มเติมการหารายได้
จากแหล่งอ่ืน 
นอกเหนือจากงานวิจัย
และบริการวิชาการที่ทำ 
- การวางแผนส่งเสริมการ
ขายผลติภณัฑ์จากการ
บริการวิชาการ รวมถึง
ผลิตภณัฑ์จากการศึกษา/ 
อบรมหลักสูตรระยะสั้น-
ยาวอื่นๆ 
- พัฒนาหลักสูตรที่มี
ความโดดเด่น แตกต่าง
จากหลักสูตรที่มคีวาม
ใกล้เคียงใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 

ทีมบริหาร 94,000 



 

 

 

๑๐๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ทบทวน ปรับปรุงแผน
ประชาสมัพันธ์ เพิ่ม
ช่องทางเข้าถึงผู้เรียน
ช่องทางอื่นๆ เช่น 
YouTube, Google, 
การจัดกิจกรรม Open 
house เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัด 
-การบริหารงบประมาณ/ 
งบการเงินของคณะ อยู่ใน
สภาวะสมดุล (ไม่ติดลบ) 
-จำนวนเงินวิจัย/บริการ
วิชาการเฉลี่ยต่อหัว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
-จำนวนนิสิตรับเข้าเป็นไป
ตามแผน 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ ์

ความไม่ชำนาญเรื่องกฏ
ระเบียบของบุคลากร 

3 4 12 - อบรม ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศ 

Reduce มาตรการใหม่ 
การจัดทำระบบ 
Knowledge 
management เกี่ยวกับ
กฏหมายระเบยีบ 
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานและมัก
ก่อให้เกิดปัญหาการ

ทีมบริหาร ไม่ม ี



 

 

 

๑๐๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
 
ตัวชี้วัด 
จำนวนครั้งของการ
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
กล่าวโทษ อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ
ต่างๆของมหาวิทยาลยั ไม่
เกิน 3 ครั้ง 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ ์

การดำเนินงานไม่ตรงตาม
กำหนดหรือเง่ือนสัญญา 

2 4 8 - กำกับติดตาม การ
ดำเนินงานรายไตรมาส 
 

Reduce มาตรการใหม่ 
- เพิ่มความเข้มงวดในการ
กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และบริหาร
จัดการใหผู้้รับเง่ือนไข
สัญญาปฏิบัตติาม
ข้อกำหนดที่มีอยู่ใน
สัญญา 
 
ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนของสัญญาที่ไม่
เป็นไปตามกำหนดไมเ่กิน
ร้อยละ 10 

ทีมบริหาร ไม่ม ี



 

 

 

๑๐๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านชื่อเสียง ความคาดเคลื่อนของข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรในเชิงลบ 
3 4 12 - เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่

ถูกต้องและเป็นทางการ 
ผ่านเฟสบุค๊เพจของ 
คณะฯ และวิทยาเขต/ 
เว็บไซต์ของคณะและ
วิทยาเขตฯ 

Reduce มาตรการใหม่ 
- มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนการ
นำเสนอ โดยผูร้ับผดิชอบ 
- มีการไดร้ับการอนุมัติ
ข้อมูลก่อนการเผยแพร่
โดยคณบดีหรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
- มีการตรวจสอบหลังการ
เผยแพรโ่ดยผู้ใช้งานหรือ
ผู้รับสื่อ 
- มีการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิของสื่อ 
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
- ไม่มีข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน ถูกเผยแพร่
ผ่านช่ือทางการสื่อสาร
หลัก 
- จำนวนครั้งของ
เหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อ

ทีมบริหาร
และฝา่ย
กิจการพิเศษ 

ไม่ม ี



 

 

 

๑๐๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ภาพลักษณ์องค์กรไมเ่กิน 
6 ครั้งต่อป ี
- ทุกเหตุการณไ์ดร้ับการ
ตอบสนองภายในไม่เกิน 
2 วัน 

ด้านชื่อเสียง การแสดงออกทางการเมือง 
ความเชื่อ เช้ือชาติ และ
ศาสนา 

4 5 20 -ทำความเข้าใจ กำกับ 
ติดตาม และวางระบบการ
ดูแลให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง 

Avoid มาตรการใหม่ 
- กำกับติดตาม สอดส่อง 
ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารยฝ์่ายกิจการนิสิต 
และตัวแทนนสิิตในแตล่ะ
ช้ันปี โดยหากพบการ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสม 
ในลำดับเบื้องต้นก็จะเข้า
พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ  
 
ตัวชี้วัด 
- จำนวนเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในทางลบ ไม่เกิน 10 
ครั้งต่อป ี
- หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว ผู้รับผิดชอบ เข้า
พูดคุย ทำความเข้าใจใน

ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

ไม่ม ี



 

 

 

๑๐๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ไม่เกิน 3 วัน นับจากวัน
ทราบเรื่อง 

ด้านความ
ปลอดภัยและ
อันตรายจากภัย
พิบัติ 

อุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต ์

4 2 8 -จัดโครงการส่งเสริมการมี
ใบอนุญาตขับข่ีให้กับนิสิต 
-จัดเตรยีมเวรรถตูส้ำหรับ
การส่งนิสติไปโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน 
-จัดทำประกันอุบัตเิหตุ
ให้กับนิสิตทุกคน 

Reduce/ 
Transfer 

มาตรการใหม่ 
- จัดกิจกรรมกวดขันวินัย
จราจรภายในวิทยาเขต 
การตัดคะแนนความ
ประพฤติ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งมผีล
ต่อการพิจารณานสิิตใน
การขอฝึกสหกิจศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
- อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ลดลงร้อย
ละ 50 และนิสติร้อยละ 
100 ปฏิบตัิตามกฏ
จราจร (สวมหมวกนริภัย) 
 

ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

ไม่ม ี

ด้านความ
ปลอดภัยและ
อันตรายจากภัย
พิบัติ 

อุบัติเหตุจากการปฏบิัติงาน
ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1 5 5 - ดำเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 

Reduce มาตรการใหม่ 
- ยกระดับมาตรฐานท่ี
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล  
 
ตัวชี้วัด 

ฝ่ายวิชาการ  



 

 

 

๑๐๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ไม่มีอุบัตเิหตเุกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

ด้านความ
ปลอดภัยและ
อันตรายจากภัย
พิบัติ 

การแพร่กระจายของโรค
ระบาดในมหาวิทยาลยั 

1 5 5 - จัดการเรยีนการสอน
แบบออนไลน ์
- งดจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาด 
- จัดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าอาคาร 
- ปฏิบัติการใหส้อดคล้อง
และเป็นไปตามข้อกำหนด
ของทางราชการ 

Reduce มาตรการใหม่ 
สร้างความเข้าใจ และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เช่น การ
สวมหน้ากาก และลา้งมือ 
ก่อนติดต่อส่วนงาน
ภายในคณะฯ ท้ังบุคลากร
และบุคคลภายนอก การ
ให้ความร่วมมือกับ
ข้อกำหนดของท้องถิ่น
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัด 
- จำนวนนิสิต/บุคลากร
ติดโรคระบาด  

ทีมบริหาร ไม่ม ี

 
 



 

 

 

๑๐๗ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(คณะ)  

จำนวนแรงงานท่ีเข้ารับการ
รับรองสมรรถนะ (Re-skill/ 
Up-skill)   

4 2 8 เน้นการจัดประชาสัมพันธ์
โครงการเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง 

การลด
ความเสีย่ง 

มุ่งเน้นการจัดการอบรม
แบบ Flash Training 
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าอบรมผ่านการ
อบรม online เพื่อรองรับ
วิถีชีวิตแบบ New 
Normal/ตัวช้ีวัดคือ ร้อย
ละของผู้เข้าอบรมที่
เพิ่มขึ้น 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- คณะ 
กรรมการบริ
หารโครงการ 

 

 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทีร่ับเข้านิสติ
เข้าร่วมโครงการ CWIE / 
EEC model และพัฒนา
นิสิตให้มีคณุลักษณะบณัฑติ
ที่สถานประกอบการต้องการ 

3 1 3 เน้นการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการใน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะ 

การลด
ความเสีย่ง 

มุ่งเน้นการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
เตรียมความพร้อมของ
นิสิตเพื่อให้มีทักษะตาม
คุณลักษณะทีส่ถาน
ประกอบการพึงประสงค/์
ตัวช้ีวัดคือ จำนวนของ
สถานประกอบการที่
รับเข้านิสติของคณะเข้า
ร่วมโครงการ CWIE / 
EEC model 
 
 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-ประธาน
หลักสตูร 
- คณะ 
กรรมการบริ
หารโครงการ 

 



 

 

 

๑๐๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ  

จำนวนงานวิจัย (สะสม) ท่ีมี
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาต ิ

4 2 8 สนับสนุนคณาจารย์ใน
คณะฯ ให้ทำงานวิจัย/
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการโดย
มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาต ิ

การลด
ความเสีย่ง 

มุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาติ
ในการเป็นพันธมิตรด้าน
วิชาการและการบูรณา
การการทำวิจัยร่วมกัน/ 
ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
งานวิจัย (สะสม) ท่ีมี
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาติ
ที่เพ่ิมขึ้น 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
- 
คณะกรรมก
ารวิจัยของ
คณะ 
 

 

 จำนวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI 
ควอไทล์ 1 หรือ 2 

4 1 4 - ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ในคณะฯ 
เผยแพร่งานวิจยัใน
วารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI 
ควอไทล์ 1 หรือ 2 
- กำหนดเป็น KPI ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
ประจำปีของคณาจารย์ใน
คณะ 

การลด
ความเสีย่ง 

- มุ่งเน้นให้คณาจารย์ขอ
ทุนวิจัยจากภายนอกมาก
ขึ้น /ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
ทุนวิจัยที่คณาจารย์ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 
- มุ่งเน้นให้คณาจารย์
บูรณาการวิจัยร่วมกับ
ศาสตร์อื่นๆ / คณะอื่นๆ 
/ หรือสถาบันอ่ืนๆ /
ตัวช้ีวัดคือ จำนวนทุนวิจัย
ที่มีการบูรณาการระหวา่ง
คณาจารย์ในคณะ/คณะ
อื่นๆ/ สถาบันอ่ืนๆ ไดร้ับ

- รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
-
คณะกรรมก
ารวิจัยของ
คณะ 
 

 



 

 

 

๑๑๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
การสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 
- มุ่งเน้นให้มีการจัด
โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะคณาจารย์ในคณะ
ในการเขียนบทความวิจยั
เพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI 
ควอไทล์ 1 หรือ 2 / 
ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI 
ควอไทล์ 1 หรือ 2 
เพิ่มขึ้น 
- มุ่งเน้นให้มีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในคณะ (KM) เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
ในวารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI 
ควอไทล์ 1 หรือ 2 แก่



 

 

 

๑๑๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
คณาจารย์ในคณะ / 
ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล Scopus / ISI    
ควอไทล์ 1 หรือ 2 
เพิ่มขึ้น 
 

ด้านการเงิน การเติบโตของเงินรายได ้ 4 3 12 - คณะกรรมการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการ
จัดทำประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายใกล้เคียง
กับความเป็นจริง ตลอดจน
การกำหนดกลุ่มเปา้หมาย
ในโครงการใกลเ้คียงกับ
ความเป็นจริงให้มากที่สุด 
- คณะกรรมการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานท่ีไมจ่ำเป็น
ออกไป 

การลด
ความเสีย่ง 

- มุ่งเน้นให้คณาจารย์ขอ
ทุนบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก /
ตัวช้ีวัดคือ จำนวนทุน
บริการวิชาการที่
คณาจารย์ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
- มุ่งเน้นให้มีการจัดทำ
หลักสตูรอบรมระยะสั้น 
(non-degree) เพื่อเก็บ
เป็นหน่วยกิตสะสม / 
ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
ผู้ใช้บริการหลักสตูรอบรม
ระยะสั้น (non-degree) 
เพิ่มมากข้ึน 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
-รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

 

๑๑๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- มุ่งเน้นให้มีการปรับปรุง
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 
/ ตัวช้ีวัดคือ จำนวนนิสิต
เพิ่มมากข้ึน 
- มุ่งเน้นให้คณาจารย์ใน
คณะขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก /ตัวช้ีวัดคือ 
จำนวนทุนวิจัยที่
คณาจารย์ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
 

-ด้านชื่อเสียง 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์
 

-ภาพลักษณ์ของคณะในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับ
ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

2 2 4 - จัดตั้งชมรมศิษยเ์ก่าเพื่อ
สื่อสารข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะไป
ยังศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

การลด
ความเสีย่ง 

- มุ่งเน้นการเป็นพี่เลี้ยง
สำหรับการให้คำแนะนำ
ในการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของชมรมศิษย์เก่าของ
คณะ ตัวช้ีวัดคือ จำนวน
สมาชิกชมรมศิษย์เก่าที่
เพิ่มขึ้น 
- เน้นการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ตัวช้ีวัดคือ 
จำนวนของชุมชนท้องถิ่น

-รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
 

 



 

 

 

๑๑๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ที่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ
คณะเพิม่มากข้ึน 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัต ิ

การเผาอ้อยของชาวบ้านที่มี
พื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาด
เล็กอย่าง PM2.5 

2 1 2 - จัดทำแนวกันไฟเพื่อ
ป้องกันการลุกลามเข้ามา
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย 
 

การลด
ความเสีย่ง 

- มุ่งเน้นให้มีการการลง
พื้นที่ภายในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
มหาวิทยาลยัและชุมชน 
- รณรงค์ในการสร้าง
ความรู้ในเรื่อง PM2.5 
กับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อ
ลด PM2.5 ให้น้อยลง 
- เน้นเฝ้าระวังการเผา
อ้อยของชาวบ้านและแจ้ง
ข่าวไปยังบุคลากรใน
คณะ/นิสติที่อาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัยเมื่อ
เกิดเหตุทันท่วงที  
ตัวช้ีวัด คือ จำนวนการ
เผาอ้อยลดน้อยลง 

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
-รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

 

 
 



 

 

 

๑๑๔ 

 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๑๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
กลยุทธ์ 

คณะไมส่ามารถบรรลุ
เป้าหมายของวิสยัทัศน์ท่ีจะ
เป็น Industrial Oriented 
Faculty เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด 
19 ทำให้ไม่สามารถจดั
กิจกรรมตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
เช่น การจัดฝึกอบรม การทำ
วิจัยร่วม ฯลฯ 

5 5 25 ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม การประสานงาน 
การประชุม เป็นแบบ
ออนไลน ์
 
ภาครัฐจดัสรรงบประมาณ
สำหรับจัดอบรม ชะลอ
การว่างงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์

การบรรเทา
ความเสีย่ง 

ปรับขั้นตอนการเนินการ 
ในการจัดโครงการฝึก 
อบรม โดยให้นำขั้นตอน
ทางธุรการที่ดำเนินการ 
ได้ก่อน มาเร่งดำเนินการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ:  
• จำนวนงบประมาณที่

ได้รับอนมุัติมาดำเนิน
โครงการฝึกอบรม >= 
16 ล้านบาท 

• จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม ไม่น้อยกว่า 
1200 คน 

คณบด ี  

ความเสีย่งด้าน
การเงิน 

รายรับไม่เพยีงพอต่อรายจ่าย
ของคณะ เนื่องจากเงิน
รายได้จากจำนวนผู้เรียน
ลดลง ผลจากอัตราการเกิด
ลดลง และ/หรือเศรษฐกิจไม่
ดี ผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่
คณะ ส่งผลให้คณะขาด
รายได้หลัก และกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้อื่นๆไม่
สามารถดำเนินการได ้

4 5 20 - กำหนดแผนการรับนสิิต
ในแต่ละรอบของ TCAS 
ให้เหมาะสม ลดจำนวน
การสละสิทธ์ิของ
ผู้สมคัร กำหนดจำนวน
รับเผื่อการสละสิทธ์ิและ
การตกออก 
- การเพิ่มรายรับจาก

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ลดความ
เสี่ยง 

เพิ่มจำนวนผูเ้รียนจาก
กลุ่มลูกค้าใหม่ ท่ีไม่ใช่
นักเรียนมัธยมปลาย เช่น 
ทบทวนเปิดหลักสูตรภาค
พิเศษท่ีมีความต้องการ
ของผู้เรียน แตไ่ม่ต้องการ
ใบประกอบวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
รายได้จากหลักสตูรใหม่
ชดเชยรายได้จากจำนวน
ผู้เรยีนหลักสูตรเดมิที่
หายไป 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- 



 

 

 

๑๑๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
การดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

คุณภาพบณัฑิตไมไ่ดต้าม
ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง 
เนื่องจากการเรยีนออนไลน์ 
สาเหตุจากการแพร่ระบาดโค
วิด 19 

5 5 25 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ให้
สามารถจัดการเรยีนการ
สอนในรูปแบบใหมไ่ด ้
 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนชดเชยให้กับผูเ้รียน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
- ลดข้อร้องเรยีนจาก

ผู้เรยีน 
บัณฑิตบรรลุตาม
ผลสัมฤทธ์ิ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- 

ความเสีย่งด้าน
การดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

คณะได้รบังบประมาณ
สำหรับงานวิจยัที่ลดลง 
เนื่องจากนโยบายการให้ทุน
วิจัยจากกระทรวง อว. ไม่
ชัดเจน และมีการ
ปรับเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา 

5 5 25 ปรับให้คณาจารย์ทำงาน
วิจัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ อว. 

ลดความ
เสี่ยง 

วางแนวทางในการ
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง
อื่น  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
เงินทุนวิจัยเป็นไปตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัยพิบัต ิ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถตอบสนองการ
ดำเนินการได้ หรือถูก
โจรกรรม จากการบริหาร
จัดการที่ไม่เพียงพอ 

1 5 5 สร้างระบบป้องกันภัยจาก
ไซเบอร ์

ลดความ
เสี่ยง 

โอนความเสี่ยง โดยย้าย
ไปใช้ฐานข้อมูลของสำนัก
คอมพิวเตอร์ที่มรีะบบท่ี
ได้มาตรฐานท่ีดีกว่า 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ: การ
ถูกโจรกรรมข้อมลูที่
สำคัญเป็นศูนย ์

ฝ่ายไอที  



 

 

 

๑๑๗ 

 
 
 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๑๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

ไม่มีหน่วยงานการรับรอง
สมรรถนะ (KR๒ ของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา   
ของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา) ตามแผนปฏิบตัิ
การตามตัวช้ีวัด ในแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ ๑ ๒ ประชุมทำความเข้าใจ     
และเตรียมความพร้อม         
หรือกิจกรรมพัฒนา
หลักสตูร   หรือการ
ทบทวน มคอ.     เพิ่ม
รายวิชาของหลักสตูร     
ที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลง/อยู่
ในระดับที่
ยอมรับได ้

สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยวัดจากผล
การประเมินในการเรียนรู้
เฉพาะทางด้านศลิปกรรม
ศาสตร์ โดยมีตัวช้ีวัดจาก
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์วัดผล
การดำเนินงานระบุ
ตามลำดับของ
ความสำเร็จ 

ฝ่ายวิชาการ 18,000 

ด้านภาพลักษณ ์ การแสดงออกทางการเมือง ๑ ๑ ๑ ให้ชุดความรู้ที่ถูกต้องอย่าง
ระมัดระวังซึ่งอาจเป็นการ
พูดคุยกลุ่มย่อยหรือแบบ
รายบุคคล 

ลดความ
เสี่ยงลด
โอกาส หรือ
บรรยากาศ   
ที่ก่อให้เกิด
ความ
ขัดแย้งขึ้น 

อบรมปฏิบตัิ ให้แนวคิด
ทางด้านหน้าที่การเป็น
พลเมืองที่ดีและการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และคณะมีการแทรกชุด
ความรู้ที่ถูกต้องลงใน
รายวิชาอย่างน้อย ๑ 
รายวิชาของทุกหลักสูตร   
ในระดับปรญิญาตรี  
-ตัวช้ีวัดความสำเร็จคือ   
ผลจากแบบสำรวจ
แนวคิดทางการเมือง และ
การแสดงออกของนิสิต

ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

25,000 



 

 

 

๑๑๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
เป็นศูนย์ และการไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยเป็นศูนย์  
  

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

สุขภาพจิตของนิสติ ๒ ๑ ๒ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า 

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
การเพิ่ม
หรือ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 
เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลง/อยู่
ในระดับที่
ยอมรับได ้

จัดกิจกรรม และให้
ความรู้โดยเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานด้าน
สุขภาพจิต แก่นสิิตและ
ผู้เกี่ยวข้องในช่วงก่อนเข้า
ศึกษาและระหว่าง
การศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คือ   
ผลการประเมินหรือผล
การสำรวจที่มีแนวโน้ม
ลดลงในด้านสุขภาพจติ
ของนิสิต  

ฝ่ายกิจการ
นิสิตและ
สาขาวิชา 

30,000 

ด้านการ
ดำเนินงาน  และ
ด้านงบประมาณ 

โรคระบาด ๒ ๒ ๔ ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลยัอย่าง
เคร่งครดั 

ป้องกันและ
สร้าง
มาตรการใน
การลด
ความเสีย่ง 
โดยการ
หยุด 
ยกเลิก หรือ 

มีการประเมินสถานการณ์ 
จากการปฏิบตัิงานตาม
มาตรการ โดยติดตาม
สถานการณ์โรคระบาด
ของส่วนงานหลัก และ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง   

ส่วนงาน
บริหาร 

50,000 



 

 

 

๑๒๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
เปลี่ยนแปล
งกิจกรรม
หรือ
โครงการที่
นำไปสู่
สถานการณ์
ที่เป็นความ
เสี่ยงของ
การระบาด 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คือ 
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานภายใต้
มาตรการในสถานการณ์
โรคระบาด  

 เงินงบประมาณน้อยกว่า 
ประมาณการรายรับ 

๓ ๓ ๙ ตั้งงบประมาณสำรองใน
กรณีรายรับต่ำกว่า
เป้าหมาย ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ตั้งและใช้
งบประมาณ
เท่าที่จำเป็น 

มีการรายงานการใช้เงิน  
ต่อผู้บริหารส่วนงานทุก
รอบการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จคือ ผลการ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดย
บริหารคา่ใช้จ่ายให้
เพียงพอกับรายรับ  

ฝ่ายแผนงาน
และการเงิน 

- 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

การจัดการเรยีนการสอน        
ในสถานการณ์โรคระบาด 

๓ ๓ ๙ ประชุมความพร้อมและ
เตรียมจัดโครงการอบรม
การใช้โปรแกรมและ
เครื่องมือในการเรียนการ

ลดความ
เสี่ยง 
(Reduce) 
ด้วย
โครงการ

มีการประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ใน
ทุกภาคเรียนการศึกษา 
และจัดทำสื่อออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ 20,000 



 

 

 

๑๒๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
สอนระบบออนไลน์ให้กับ
คณาจารย ์

การจัด      
กิจกรรม
อบรมด้าน
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนรู้ใน
ระบบ
ออนไลน์
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณาจารย์
และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด้านการเรียนการสอน  
และตัวช้ีวัดความสำเร็จ
คือ การประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ โดยมผีล
การประเมินในระดับ ดี  

 
 
 
 



 

 

 

๑๒๒ 

 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
 

  



 

 

 

๑๒๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการเงิน สาเหตุของความเสีย่งของ

งบประมาณไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการก่อสรา้งกลุ่ม
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มี
ดังนี ้
๑. ประมาณรายรับลดลง 
เนื่องจากจำนวนนิสิตทุก
ระดับมีปริมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๒. คณะมีความจำเป็นท่ีต้อง
ใช้งบประมาณเพื่อรองรับ
การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์ในช่วง
ปีงบประมาณ 2565 - 
2568 
 

๓ ๔ ๑๒ ดำเนินการจัดทำแผน
บริหารการเงิน (Financial 
Plan) ระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เพื่อลด 
ความเสีย่ง
ทางการเงิน 
งบประมาณ 
  
 
 

คณะศึกษาศาสตร์มี
แนวคิดหลักคือ กำหนด
กลยุทธ์การสร้างรายได้ 
(Income plan) เข้า
องค์กรมากข้ึน และ
บุคลากรทุกภาคส่วนใน
คณะศึกษาศาสตร์มสี่วน
ร่วมในการดำเนินการตาม
มาตรการ ดังต่อไปนี ้
๑. คณะประกาศนโยบาย
ลดค่าใช้จ่ายของคณะไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘ ต่อปี 
และสร้างการรับรู้อย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการลด
ค่าใช้จ่ายและประหยดั
งบประมาณรายจ่าย
สำหรับปีงบประมาณ 
2565 - ๒๕๖๘ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
1. มีประกาศมาตรการ
ประหยดังบประมาณ
รายจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. มีการดำเนินการลด
ค่าใช้จ่ายของคณะไม่น้อย

1. คณบด ี
2. รอง
คณบดีทุก
ท่าน 
๓. หัวหน้า
ภาควิชา 
ทุกภาควิชา
และหัวหน้า
สำนักงานจัด
การศึกษา 
๔. ประธาน
หลักสตูร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร 

๓๐,๐๐๐ 



 

 

 

๑๒๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
กว่าร้อยละ ๘ ต่อปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2568 
 
๒. กำหนดนโยบายเพิ่ม
การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 โดยทำความ
ร่วมมือ(MOU) กับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดชลบุรี หรือ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
18 หรือองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือก
บุคลากรในหน่วยงานท่ี 
MOU เข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ โดย
โครงการพิเศษ การ
ยกระดับพัฒนาบคุลากร
ในสังกัด 



 

 

 

๑๒๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
จำนวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
 
๓. จัดโครงการบริการ
วิชาการที่แสวงหารายได้
ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ในเครือข่ายโรงเรียนและ
สถานประกอบการในพื้นที่ 
EEC ตลอดจนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
มีรายรับจากการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
๔. สรา้งหลักสูตรระยะสั้น 
(Short course) หรือ
สร้างหลักสูตรเป็น
ลักษณะโมดลู (Module) 



 

 

 

๑๒๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ทีส่ามารถสะสมผลการ
เรียนรู้ (Credit bank)  
ขยายกลุ่มเป้าหมายใน
การรับบริการของคณะ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
มีจำนวนหลักสูตร 
ระยะสั้น อย่างน้อย  
๑ หลักสูตรต่อป ี

ด้าน 
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และจากภัยพิบัต ิ
 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
ด้านความปลอดภยัใน
สุขภาพร่างกายของนิสติ 
และบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ จากการติดเชื้อ
โรคอุบัติใหม่ มีดังนี ้
๑. นิสิตและบคุลากรมี
โอกาสตดิเช้ือโรคอุบตัิใหม ่
๒. นิสิตและบคุลากรไมม่ี
ความรู้ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม ่
๓. นิสิตและบคุลากรไมม่ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ดำเนินการคัดกรอง 
ป้องกัน และเฝ้าระวัง 
๒. ประกาศมาตรการ 

ลดความ
เสี่ยงการติด
เชื้อ 
โรคอุบัติ
ใหม ่

๑. ประชาสัมพันธ์สร้าง 
องค์ความรู้การป้องกัน
และสร้างความตระหนัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับการป้องกัน 
โรคอุบัติใหมห่รือ
สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
จำนวน Infographic 
หรือ คลิปวิดโีอ เพื่อสร้าง 
ความตระหนักถึงการ
ป้องกันโรคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือช่องทาง 
อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
อย่างน้อย 1 ภาพ/คลิป/
เดือน 

๑. รอง
คณบดฝี่าย
บริหาร 
๒. รอง
คณบดฝี่าย
พัฒนานิสิต
และฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพครู 

๓๐,๐๐๐ 



 

 

 

๑๒๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๒. นิสิตมีส่วนร่วมใน
มาตรการของคณะโดยใช้
กลไกการทำงานของ
สโมสรนสิิตระดับปริญญา
ตรี จัดกิจกรรม “เพื่อน
เตือนเพื่อน” สำหรบัการ
ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรค 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
จำนวนนิสิตเข้าร่วม
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
จำนวนนิสิตระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด 

ด้านชื่อเสียง สาเหตุของความเสีย่งด้าน
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี ้
๑. ผูไ้ม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
การให้ข่าวนำเสนอข่าวสาร
โดยไม่ได้รับอนญุาต 
๒. มีบุคคลภายนอกคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้ข่าวหรือ
เขียนข่าวที่เป็นเชิงลบต่อ
คณะ 

3 4 12 ๑. เฝา้ระวัง 
๒. การแถลงข่าว/ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง 

ลดความ
เสี่ยงด้าน
ช่ือเสียง 
ที่สร้าง 
ความ
เสียหาย
ให้กับคณะ 

1. สรา้งระบบ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๒. ดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ความ
เคลื่อนไหวของคณะอย่าง
ต่อเนื่องให้สาธารณชน
ทราบ 
๓. คณะกำหนดบคุคล 
หรือกำหนดสิทธ์ิ และ
ประเภทของการให้ข่าว 

๑. รอง
คณบดฝี่าย
บริหาร 
๒. รอง
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 
๓. เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
ประชาสมัพั

 



 

 

 

๑๒๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๔. จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินมาตรการทาง
กฎหมายกับบุคคล 
ภายนอกท่ีให้ข่าวหรือ
เผยแพร่ข้อมลูอันเป็นเท็จ
นำไปสู่ความเสื่อมเสียแก่
คณะ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ: 
๑. จำนวนข่าวสารหรือ
กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ภายนอก
องค์กรอย่างน้อย 2๔ 
ข่าวต่อปี 
๒. จำนวนครั้งของการ
แถลงข่าว/การช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเมื่อมีข่าวที่
ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของคณะ 
๓. จำนวนครั้งของการ
ประชุมของ
คณะกรรมการฯ เพื่อ
แก้ปัญหาความเสี่ยงด้าน
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ 

นธ์หรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 
๔. เจ้าหน้าที่
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 



 

 

 

๑๒๙ 

 

 

 

 
คณะสหเวชศาสตร ์

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๓๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
(Strategic 
Risk) 

1.บุคลากรทำงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการดา้น
ศาสตร์ผูสู้งอายุมีจำนวนน้อย 

4 5 20 1. การให้ทุนด้านการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ผู้สูงอายุจำนวน 1 ทุน 
2. ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนภายนอก 
3. จัดโครงการบริการด้าน
ผู้สูงอายุ จำนวน 1 
โครงการต่อปี 

Reduce มาตรการ:  
1. การให้ทุนด้านการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ผู้สูงอายุ  
2.สร้างระบบ กลไก 
แหล่งข้อมูลเพื่อให้
บุคลากรเข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอก และหลักการ
เขียนโครงการเพื่อให้
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณ 
3. จัดโครงการอบรม
ระยะสั้นด้านผูสู้งอายุ 
4. จัดกิจกรรมการเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในด้าน
ผู้สูงอาย ุ
ตัวชี้วัด:  
จำนวนโครงวิจัยหรือ
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับศาสตร์
ผู้สูงอายุท่ีได้รับจดัสรร
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของรายรับทั้งหมด
ภายในคณะ 

รองคณบดี
ฝ่าย 
วิชาการฯ/
ผช.กิจการ
พิเศษ / 
ผช.แผนฯ 

500,000 



 

 

 

๑๓๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 2.การสูญเสียบคุลากร

(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจำ
หลักสตูร)  

2 5 10 1. ผลักดันให้อาจารย์มี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. มีแผนการขอตำแหน่ง
รายบุคคล  
3. มีการกำกับติดตามการ
ขอตำแหน่ง ผ่านทางอีเมล 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
4. การให้ข้อมลูระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงเรื่องการขอ
ตำแหน่งฯ ทันทีตาม
สถานการณ์  
5. มี Flow chart แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การยื่นขอตำแหน่งฯ ที่
เป็นขั้นตอนภายในคณะ 
6. การกำกับและตดิตาม
ผ่านระบบ TQF Online 
ทางอีเมลล์  
7. มีแผนรองรับในกรณีที่
มีแนวโน้มว่าจะไมผ่่าน 

Reduce มาตรการ:  
1. ส่งเสริมทักษะการ
เขียนผลงานทางวิชาการ
และผลงานตีพิมพ ์
2. ส่งเสริมการสร้างกลุม่
วิจัยเพื่อร่วมกันผลิตผล
งานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด: 
1. ร้อยละการสูญเสยี
บุคลากร(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสตูร) 
เท่ากับ 0 
2.ทุกหลักสูตรผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สป.อว. 
และสภาวิชาชีพ 
 
 
 

รองคณบดี
ฝ่าย 
วิชาการฯ/
รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร/ 
ประธาน
สาขา 

600,000 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

การสญูหายของข้อมูลและ
ขาดการถ่ายทอด
กระบวนการปฏิบัติงาน 

3 5 15 1. เก็บข้อมูลใน Google 
drive ที่เข้าถึงไดโ้ดยฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

Reduce มาตรการ: 
1. เก็บข้อมูลใน Google 
drive ที่เข้าถึงไดโ้ดยฝ่าย

รองคณบดี
และผู้ช่วย
คณบดีทุก
ท่าน 

68,000 



 

 

 

๑๓๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
(Operational 
Risk) 

2. บางส่วนมีการแสกน
ข้อมูลจาก Hard copy 
เก็บไว้ใน Google drive 
3. งาน 1 งานให้รู้
มากกว่า 1 คน เพื่อ
ป้องกันการไม่ต่อเนื่องของ
งาน 

ที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่ง
สำรองข้อมูลเพิ่มเตมิ 
2. สายสนับสนุนทุกฝ่ายมี
การแสกนข้อมลูจาก 
Hard copy เก็บไว้ใน 
Google drive  
3. เปลีย่นการดำเนินงาน
ที่ใช้ Hard copy เป็น 
Digital file ให้มากข้ึน  
4. พัฒนาระบบประเมิน
ภาระงาน (ปผ.) ท่ี
สามารถสืบค้นย้อนหลังได้  
5. พัฒนาเว็บไซต์และ 
Facebook คณะสหเวช
ศาสตร ์
6. จัดทำคูม่ือให้ครบทุก
ระบบงาน 
ตัวชี้วัด : 
1. การสูญหายของข้อมูล 
เท่ากับ 0 
2. มีคู่มือครบทุก
ระบบงาน 

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

1. จำนวนการรับนิสติไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 5 5 1. จัดทำแผนการรับนิสติ
ให้สอดคล้องกับท่ีระบุใน
หลักสตูร 

Reduce มาตรการ: คณบดี / 
รองคณบดี
ฝ่าย 

100,000 



 

 

 

๑๓๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
2. ติดตาม และปรับ
แผนการรับนิสติให้
สอดคล้องกับจำนวนนสิิต
ที่มารายงานตัวในแตล่ะ
รอบการรับเข้า  
(TCAS 1-4) 

ประชาสมัพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะและ
หลักสตูร 
เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายที่
มีแนวโน้มเข้าศึกษาต่อ 
ตัวชี้วัด: 
จำนวนรับนิสติเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

วิชาการฯ / 
ผช. 
การเงินฯ/
ประธาน
สาขา 

 2. การสูญเสียนสิิตระหว่าง
เรียน (ตกออก/ยา้ยออก) 

3 3 9 1. มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. มีระบบรุ่นพ่ีช่วยรุ่น
น้อง 
3. มีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์และนิสติ  
4. มีระบบผลการเรียน
ผ่านระบบ Reg และ
รายงานมาที่คณะ 
5. การให้ทุนนิสติ
ศักยภาพสูงและทุนเรยีนด ี
 

 มาตรการ: 
1. วางแผนการเรียน
รายบุคคล 
2. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ให้ทันสมัย 
3. สรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างคณะกับนิสติ 
4. กิจกรรมส่งเสรมิ
หลักสตูรที่ตรงกับความ
ต้องการของนิสิต 
ตัวชี้วัด: 
ร้อยละการสญูเสียนสิิต 
น้อยกว่าร้อยละ 8 

รองคณบดี
ฝ่าย 
วิชาการฯ/
ผช.กิจการ
นิสิต /
ประธาน
สาขา 

1 ล้าน 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

การเปลีย่นแปลงของกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้าน
การเงิน  

3 3 9 ด้านบริหารงานบุคคล:  
1. กำหนดให้มีการจดัส่ง
รายงานความก้าวหน้าทุก
ภาคเรยีนก่อนการเบิก

Reduce มาตรการ: 
ด้านบริหารงานบุคคล: 
1.จัดปฐมนิเทศอาจารย์ที่
ได้รับอนมุัตลิาศึกษาต่อ  

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
และผช.
การเงินฯ 

0 



 

 

 

๑๓๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
เงินงวดถัดไป สำหรับผู้ลา
ศึกษาต่อ 
2. ฝ่ายบุคคลติดตามด้วย
ลายลักษณ์อักษร  
3.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม ่
4. ส่งเอกสารหรือ email 
แจ้งเตือนก่อนครบ
ระยะเวลารายงานตัวหรือ
ครบกำหนดสัญญา 
 
ด้านการเงิน:  
1. จัดทำขั้นตอนการ
เบิกจ่ายตามประเภทการ
เบิกจ่าย 
2. แจ้งแนวทางการ
เบิกจ่าย เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการเบิกจ่าย
ก่อนส่งกองคลังทุกครั้ง 
เพื่อลดการตีกลับของ
เอกสารเบิกจ่าย 

2. ฝ่ายบุคคลบันทึก
ข้อมูลสถานะของผู้ลา
ศึกษาต่อและอนุญาตใหผู้้
ลาศึกษาต่อเข้าถึงข้อมลู
ตนเองได้  
3. แจ้งความไม่ปกตติ่างๆ 
ให้มหาวิทยาลยัทราบ 
 
ด้านการเงิน:  
ทบทวนระเบียบการ
จัดการดา้นการเงิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติ และมีการ
กำกับ ติดตามโดย
ผู้บริหาร 
 
ตัวชี้วัด: 
1. จำนวนครั้งการทำผิด
ระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล  
เท่ากับ 0 
2. จำนวนครั้งการทำผิด
ระเบียบด้านเงิน  
เท่ากับ 0 



 

 

 

๑๓๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
4. ลำดับความสำคัญของ
การเบิกจ่าย 
5. เน้นย้ำการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

1. การถูกร้องเรียนจากนิสิต 
และผูป้กครอง 

1 5 5 1. รับฟังความคดิเห็นของ
นิสิตและผู้ปกครอง  
2. โครงการนิสติพบ
ผู้บริหาร / กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

Reduce มาตรการ: 
1. สื่อสารให้นิสิตและ
ผู้ปกครองเข้าใจ
สถานการณ์และมาตรการ
ชดเชย  
2. ดำเนินการตามระบบ
และกลไกท่ีฝ่ายกิจการ
นิสิตได้กำหนดไว ้
3. มีระบบและกลไกการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน  
ตัวชี้วัด: 
จำนวนข้อร้องเรียนลด
น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณก่อน
หน้า 

รองคณบดี
ฝ่าย 
วิชาการฯ/
ผช.กิจการ
นิสิต 

5,000 

 2. ข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการและความ
ปลอดภัยของผูร้ับบริการ 

3 3 9 1. การตรวจสอบเครื่องมือ
ก่อนและหลังใช้บริการ  
2. การช้ีแจง ทำความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ  
3. การประเมินความพึง
พอใจ 

Reduce มาตรการ: 
มีระบบและกลไกการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน  
ตัวชี้วัด: 
จำนวนข้อร้องเรียนลด
น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบ

ผช.กิจการ
พิเศษ 

30,000 



 

 

 

๑๓๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
4. การประเมินความไม่พึง
พอใจ 

กับปีงบประมาณก่อน
หน้า 

ด้านความ
ปลอดภัย 
จากอันตราย 
และจากภัย
พิบัติ (Hazard 
and Disaster 
Risk) 

อันตรายที่เกดิจากอัคคีภยั 
สารเคมี และเช้ือโรค 

3 3 9 มีระบบและกลไกกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน  
1. การให้ความรู้ด้านการ
เกิดอัคคีภัย และฝึกซ้อม 
อพยพหนีไฟ และ
ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ดับเพลิง ปีละ 1 
ครั้ง 
2. มีการแจ้งเตือนการ
ดูแลน้ำและไฟฟ้า ใน
ระหว่างช่วงวันหยุด และ
ตรวจตราอาคารก่อนช่วง
วันหยุด 
3. มีการให้ความรู้แก่นิสิต
และบุคลากรเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยดา้น
สารเคมี ปีละ 1 ครั้ง 
4. มีการแบ่งแยกประเภท 
จำกัดปริมาณสารเคมไีวไฟ
ภายในอาคาร 
5. มีมาตรการการคดัแยก
ขยะติดเชื้อ 

Reduce มาตรการ: 
1. ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 
2. มีระบบกำจัดสารเคม ี
ตัวชี้วัด: 
จำนวนครั้งในการเกิดเกิด
จากอัคคีภัย สารเคมี และ
เชื้อโรค เท่ากับ 0 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
/หัวหน้า
อาคารฯ 

30,000 



 

 

 

๑๓๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
6. การให้ความรู้กับ
พนักงานทำความสะอาด
เกี่ยวกับการแยกขยะติด
เชื้อและสารเคมี และ
อันตรายจากขยะตดิเช้ือ
และสารเคม ี

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๓๘ 

 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๓๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
(Strategic Risk) 

1. สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของ Covid-19  
- ทำห้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ในรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน  
 - งานวิจัยของอาจารย์และ 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเกิด 
ความล่าช้า  
 - การให้บริการวิชาการ  
มีข้อจำกัด 
 

2 5 10 
 
 

1. จัดการเรยีนการสอนใน 
รูปแบบออนไลน ์
2. เปลีย่นรูปแบบการจัด 
โครงการเป็นรูปแบบ 
ออนไลน ์
3. ฝึกอบรมเพิ่มเติมทาง 
ด้านเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับ 
การเรยีนการสอนออนไลน ์
4. กำกับติดตามงาน 
วิจัยตามระเบยีบของ 
มหาวิทยาลยั 

ลดความ 
เสี่ยง 

1. มีคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ ควบคุมกำกับ 
ให้ได้คณุภาพใน 
การเรยีนการสอนใน 
รูปแบบออนไลน์  
โดยใช้เกณฑ์การ 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เรียน และมี
คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียน เพื่อดำเนินการ
ในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอน 
2. จัดโครงการบริการ 
วิชาการแบบออนไลน์ 
โดยใช้เกณฑ์การ 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
3. กำกับติดตามกิจกรรม 
และโครงการทุก ๖ เดือน 
4. จำนวนงานวิจัย
บรรลผุลสำเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ และจำนวน
โครงการบริการวิชาการ
บรรลผุลสำเร็จตามแผน 
ยุทธศาสตร ์

รองคณบด ี
ฝ่าย 
วิชาการฯ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายบริการ 
วิชาการฯ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ 
นิสิตฯ/ 
งานวางแผน
และพัฒนา 

 



 

 

 

๑๔๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการปฏิบัต ิ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

๑. การไม่ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบของบุคลากรและ 
นิสิต 

3 2 6 ๑. มีช่องทางรับเรื่อง 
ร้องเรียน  

๒. ทีมบริหารส่วนงาน 
ร่วมประชุมพิจารณา 
๓. ดำเนินการตักเตือน 
บุคลากร/ นิสติ 
๔.เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจ 
และสนบัสนุนการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบยีบ 

ลดความ 
เสี่ยง 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดการข้อร้องเรียนฯ 
๒. จำนวนข้อร้องเรียน
ลดลง 
๓. ความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้
ร้องเรียน 

รองคณบด ี
ฝ่าย 
บริหารฯ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ 
นิสิตฯ/ 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

 ๒. การเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3 2 6 1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
เข้าร่วมประชุมเสวนา 
เกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  

๒. ผู้บริหาร/รองคณบด ี
แต่ละฝ่าย จดัประชุม
ภายในฝ่ายเพื่อทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
๓. ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สื่อสารผ่านกลุ่ม Line 
เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติที ่

เปลี่ยนแปลงใหม ่

ลดความเสี่
ยง 

๑. ปรับปรุงรูปแบบการ 
สื่อสารกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้ง่ายต่อ 
การทำความเข้าใจ 
โดยจดัทำเป็นคู่มือ 
หรือข้ันตอนการทำงาน 
๒. สำรวจความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น และการ
รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลยั 
๓. จำนวนการทำผิด
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ลดลง 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารฯ 

 



 

 

 

๑๔๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๔. แจ้งผ่านท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรหิารฯ 

 
 
 

ด้านความ 
ปลอดภัยจาก 
อันตรายและ 
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

1. สารเคมรีั่วไหลและ 
อุบัติการณจ์ากห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 4 4 1. มีแผนติดตาม 
ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 
๒. อบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

ลดความ 
เสี่ยง 

1. ไดผ้่านการตรวจ 
ประเมินห้องปฏิบัติการ 
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
Esprel จาก วช. 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ 
นิสิตฯ 

 

 2. อันตรายจากการเสื่อม 
สภาพของอาคารบางส่วน 

- ไฟฟ้า 
- น้ำประปา 
- ระบบลิฟต ์
- โครงสร้างกายภาพ 

ของอาคาร 
 

3 3 9 ๑. ซ่อมแซมเมื่อเกดิการ 
ชำรุด 
๒. จัดทำแผนการใช้ 
งบประมาณในการซ่อม 
บำรุง 
 

ลดความ 
เสี่ยง 

๑. มีแผนในการ 
ตรวจสอบสภาพ 
การใช้งาน 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารฯ 

 

 ๓. อุบัติการณ์จากอัคคภีัย 1 5 5 ๑. อบรมบุคลากรในการ 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ 
หนีไฟ 

ลดความ 
เสี่ยง 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
Green Office 
เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉิน 
และตรวจสอบอุปกรณ ์
ดับเพลิงต่างๆ 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารฯ 

 



 

 

 

๑๔๒ 

 
 
 
 

คณะอัญมณ ี
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๔๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
คณะ 
(Strategic 
Risk) 

1.1 มีการแข่งขันของ
สถาบันอุดม ศึกษา ท่ีเปดิ
สอนด้านอัญมณีและ 
เครื่องประดับ เพื่อรับ
นักเรียนเข้า ศึกษาใหม่เพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับ
ประชากร Gen Z มีแนวโน้ม
ใน การเรียนในมหาวิทยาลัย
ลดลงมีผลให้ มีความเสี่ยงท่ี
จำนวนนสิิตลดลง 

5 5 25 - การรับนิสติเข้าศึกษาใน
ส่วน งานผ่านโครงการ 
TCAS  
- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ 
- ปรับจำนวนการรับนสิิต
เพิ่มขึ้น 

ลดความ
เสี่ยง 

1. สรา้งหลักสูตรทีโ่ดด
เด่นและ แตกต่าง สร้าง
ความร่วมมือ กับ
ภาคเอกชนเพื่อสรา้ง
หลักสตูรที่ ทำให้ผู้เรียนมี
งานทำอย่างตรงเป้าหมาย
และพัฒนาหลักสูตรให้
ตรง กับความสนใจของ
กลุ่ม Gen Z 
2. สรา้ง Branding 
เพื่อให้คณะ เป็นทีรู่้จัก
และยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
3. ปรับรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ การรับ
นิสิตให้เป็นแบบเชิงรุก 
เพื่อดึงดูดผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนนิสติที่เข้า
ศึกษาใหม่ใน ระดับ
ปริญญาตรเีป็นไปตาม 
เป้า หมาย 

คณาจารย ์ 30,000 

 1.2 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากร 
วัยเรียนทีล่ดลง ทำให้
แนวโน้มการเข้าศึกษาลดลง 

4 5 20 - โครงการอบรมแก่บคุคล
ทั่วไป 

ลดความ
เสี่ยง 

2. มีแผนเพิ่มการเปิด
หลักสตูร ฝึกอบรม 
ระยะสั้น ในสาขาท่ีมี
ความต้องการของ 

คณาจารย์/
นักอัญมณี
ศาสตร์
ประจำห้อง 

30,000 



 

 

 

๑๔๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
กลุ่ม Gen ที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น 3 หลักสตูร 
2. จำนวนผูเ้ข้ารับการ
อบรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปฏิบัติการ 
อัญมณ ี

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

1. การเกดิโรคอุบัติใหม่
ส่งผลถึง การปฏิบัติงาน และ
การเรยีน การสอนของ
บุคลากรและนสิิต 

3 5 15 - มาตรการตามประกาศ
ของ มหาวิทยาลัย จังหวัด 
และกระทรวง อว. ในการ
บริหาร จดัการตามความ
รุนแรงของการ แพร่
ระบาด 

ยอมรับความ
เสี่ยง 
(เนื่องจาก
มาตรการ
ภาครัฐ และ
ประกาศ
มหาวิทยาลยั
ยังคงมีประ-
สิทธิภาพใน
การจัดการ
ความเสีย่งน้ี
ได้) 

   

 2. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของห้อง ปฏิบัติการเพื่อ
ความปลอดภัยแก่บุคคลและ
ลดความเสยีหายของ
เครื่องมือ 
 

4 3 12 - จัดเตรยีมอุปกรณ์
ป้องกันความ เสี่ยงใน
ห้องปฏิบัติการคณะ 
- ส่งเสริมการอบรมด้าน
ความ เสี่ยงแก่บุคลากร
และนิสติ 

ลดความ
เสี่ยง 

1.  จัดทำระเบียบในการ
เข้าใช้ห้อง ปฏิบัติการของ
คณะ 
2. จัดทำคูม่ือการใช้งาน
เครื่องมือ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้บริหาร
คณะ/
ผู้รับผิดชอบ
ห้อง 

10,000 



 

 

 

๑๔๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 3. สนับสนุนการทำ

มาตรฐานห้อง ปฏิบัติการ 
4. จัดอบรมบุคลากรและ
นิสิต  
ตัวช้ีวัด   
ความเสยีหายต่อบุคคล
และทรัพยส์ินของคณะ
ลดลง 

ปฏิบัติการ/ 
นักวิชาการ
ศึกษา / 
นักวิทยา-
ศาสตร ์

ด้านการเงิน
(Financial 
Risk) 

1. งบประมาณอุดหนุนจาก
ภาครัฐมี การจัดสรรน้อยลง
ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
คณะ 

5 5 25 - เพิ่มช่องทางการหา
รายได้จาก โครงการ
บริการวิชาการเพื่อหา 
รายได้ของคณะ 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และ การบริการวิชาการ 
- วางแผนการส่งเสริมด้าน
บริการ วิชาการ และการ
ขายผลติภณัฑ์ ของคณะ 
- ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 

ลดความ
เสี่ยง 

1. ประชาสัมพันธ์
หลักสตูรในเชิง รุก 
2. จัดกิจกรรมหารายได้ 
ได้แก่ การผลติสินคา้ที่
เป็นผลติภณัฑ์  หลักสูตร
อบรม และการบริการ 
ทางวิชาการ 
3. จัดหาแหล่งความ
ร่วมมือในการ ร่วมทุน
เพื่อพัฒนาสินค้าและ 
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงบริการ
ทางวิชา การ จาก
บริษัทเอกชนและชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร 
และ
คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
บริการ
วิชาการ 
และ 
นักอัญมณี-
ศาสตร์
ประจำห้อง 
ปฏิบัติการ 
อัญมณ ี

10,000 

 2. มีการแข่งขัน เนื่องจาก
จำนวนผู้ประกอบการทั้งจาก

5 5 25 การส่งเสริมการขาย ลดความ
เสี่ยง 

1. วางแผนและจัดทำการ
ส่งเสริม การขายที่

คณะ
ผู้บริหาร 

30,000 



 

 

 

๑๔๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
ให้บริการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ เช่นเดียวกับ
คณะเพิม่มากข้ึน มีความ
เสี่ยงต่อรายได้ของงาน
บริการวิชาการลดลง 

เกี่ยวข้องกับโครงการ
บริการทางวิชาการ โดย
จะต้องวิเคราะห์ และ
พิจารณาจากความ 
ต้องการของผู้บริโภคเป็น
หลัก 
2. วางแผนการเผยแพร่
ด้าน ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับโครงการ บริการ
วิชาการผ่านทางช่องทาง
สื่อออนไลนต์่าง ๆ เช่น 
Facebook Instagram 
YouTube เป็นต้น 
3. สำรวจคู่แข่งเพื่อนำ
ข้อมูลมา วิเคราะห์ในการ
วางแผนการส่งเสรมิการ
ขายท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการบริการวิชาการ 
4.จัดโครงการอบรมระยะ
สั้นให้มากขึ้น 
5.ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ต่างๆของคณะ 
ตัวช้ีวัด 
จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 



 

 

 

๑๔๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

1. ความเสียหายของช่ือเสียง
คณะ 
 

2 3 6 - ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ของ
คณะฯ เป็นผูเ้ผยแพร่ 
ตรวจสอบ และให้ความ
เข้าใจข้อมูลจากท้ังภายใน 
และภายนอกให้ตรงกัน 

ลดความ
เสี่ยง 

 

1. ดำเนินการตาม
มาตรการเดิม 
2. จัดทำผังการสื่อสารให้
ชัดเจนและสื่อสารแก่
บุคลากรในคณะ 
ตัวช้ีวัด 
ไม่มีความเสียหายของ
ช่ือเสียงคณะ 

- คณาจารย์
และบุคลากร
ภายในคณะ 

- 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

1. การเกดิอันตรายจากภยั
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น 
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม 

1 4 4 - ส่งเสริมการอบรมด้าน
การฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ/
ภัยพิบัติแก่บุคลากรและ
นิสิตร่วมกับวิทยาเขต
จันทบุร ี

ยอมรับ
ความเสีย่ง 
(ใช้การ
ดำเนินการ
ในสถาน
การฉุกเฉิน
ร่วมของ
วิทยาเขต
จันทบุรี) 

   

 
 
 



 

 

 

๑๔๘ 

 
 
 
 

โครงการจัดต้ังคณะพาณชิยศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๔๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๑. ด้าน 
ยุทธศาสตร์หรือ 
กลยุทธข์อง 
มหาวิทยาลยั 
(Strategic 
Risk) 

๑. นโยบายของกระทรวง 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละ 
นวตักรรมเปลี่ยนแปลง 

๒ ๓ ๖ ปรบัยทุธศาสตรต์าม 
นโยบาย ของกระทรวงฯ 

ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

ผู้บรหิารตดิตามนโยบายฯ
ของกระทรวงฯ 
และประชมุเพื่อ 
ปรบัปรุงอยู่ใหเ้ปน็ปจัจบุัน 

๑. ประธาน 
โครงการฯ 
๒. รอง 
ประธาน 
โครงการฯ 
๓. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 

 

 ๒. ยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยไม่ชดัเจนและ 
มีการปรับเปลี่ยน 

๒ ๔ ๘ ปรบัยทุธศาสตร์ของ 
โครงการจัดตั้งฯ 
ตามยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย 

ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

ผู้บรหิารตดิตามนโยบายฯ 
และยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย และม ี
การประชมุร่วมกันเพือ่ 
วางแผนยทุธศาสตร์และ 
แผนปฏบิัติการ
สำหรบัปีงบประมาณ 
ถัดไปล่วงหนา้ก่อนสิ้น 
ปีงบประมาณปจัจบุัน 

๑. ประธาน 
โครงการฯ 
๒. รอง 
ประธาน 
โครงการฯ 
๓. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 

 

 ๓. ภาระงานคณาจารย์และ 
บุคลากรประจำมจีำนวนมาก 
อาจทำใหไ้ม่มเีวลาในการ 
ดำเนินการพัฒนาความเป็น 
เลิศ 

๒ ๔ ๘ จัดการแบ่งเบาภาระงาน 
หรือสลับกันเข้าร่วมอบรม 

ลดความ 
เสี่ยง 

นำระบบพี่เลี้ยงท่ีช่วย 
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ให้กับอาจารย ์

๑. ประธาน 
โครงการฯ 
๒. รอง 
ประธาน 
โครงการฯ 
๓. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 

 



 

 

 

๑๕๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๒. ด้านการ 
ดำเนินงาน/ 
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

๑. สถานประกอบการอาจ 
ไม่ตอบรับการเขา้ร่วมทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
ในด้านสหกิจศึกษา 

๑ ๓ ๓ จัดทำแผนการพัฒนา 
ความร่วมมือกับสถาน- 
ประกอบการ 

ลดความ 
เสี่ยง 

ติดต่อเครือข่ายศิษยเ์ก่า 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
ที่เปน็ผู้บรหิารใน 
สถานประกอบการ 
และโครงการจดัตั้งฯ 
ที่เปน็พนักงานเพื่อให้ 
ประสานงานกับผู้บรหิาร 
ในการเข้าไปติดต่อทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

๑. ประธาน 
โครงการฯ 
๒. รอง 
ประธาน 
โครงการฯ 
๓. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 

 

 ๒. ภาวะการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 อาจทำ ใหไ้ม ่
สามารถจัดกิจกรรมหรือ 
ดำเนนิการ onsite ได ้

๓ ๓ ๙ ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ 
หรือทางไปรษณีย ์

ลดความ 
เสี่ยง 

จัดให้มีกิจกรรมใน 
ลักษณะต่าง ๆ เพิม่ขึ้น 
หรอืมกีารจดักจิกรรม 
ที่มผีู้ร่วมจำนวน ไมม่าก 

๑. ประธาน 
โครงการฯ 
๒. รอง 
ประธาน 
โครงการฯ 
๓. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 

 

๓. ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตาม 
แผนและการประชาสมัพันธ์ 
ไม่ถึง กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ 
งบประมาณไม่เป็นไปตามที ่
ประมาณการไว ้

๓ ๓ ๙ จัดทำแผนประชาสมัพันธ์ 
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในส่วนของคณะและ 
วิทยาเขต 

ลดความ 
เสี่ยง 

๑.ตดิต่อเครอืข่ายศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
ที่เป็นผู้บริหารในสถาน 
ประกอบการ 
และโครงการจดัตั้งฯ 
ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

๑. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 
๒.คณาจารย ์

 



 

 

 

๑๕๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๔. ด้านการ 
ปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ ์
(Compliance 
Risk) 

๑. หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
ขอตำแหน่งทางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยท่ีเข้มงวด 

๓ ๕ ๑๕ มีการประชุมการเตรียมคว
าม พรอ้มในการขอ
ตำแหน่งทาง 
วิชาการในการประชมุ 
คณะกรรมการประจำ
โครงการจัดตั้งฯ ประจำ 
 ๒ เดอืน 

ลดความ 
เสี่ยง 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาหรือพีเ่ลีย้ง เพื่อ 
ส่งเสริม/สนับสนุนการขอ 
ตำแหน่งทางวิชาการแก ่
คณาจารย์ รวมท้ัง
การตีพมิพ์ บทความ  
๒. จดัอบรมใหค้วามรูก้าร 
ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
แก่คณาจารย ์

๑. ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 
๒.คณาจารย ์

 

๕. ด้านชื่อเสยี 
(Reputation 
Risk) 

- - - - - - - -  

๖. ด้านความ 
ปลอดภัยจาก 
อันตรายและจาก 
ภัยพบิัติ  
(Hazard and 
Disaster Risk) 

ภาวะการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 อาจทำใหไ้ม่ 
สามารถดำเนินการ onsite 
ได้ เช่น โครงการหรอื 
กิจกรรมบณัฑติจติอาสา 

๓ ๓ ๙ ทำกิจกรรมหรือการ 
ประชมุผ่านระบบออนไลน ์

ลดความ 
เสี่ยง 

จัดให้มีกิจกรรมใน 
ลักษณะต่าง ๆ เพิม่ขึ้น 
หรอืมกีารจดักจิกรรม 
ที่มผีู้ร่วมจำนวน ไม่มาก 

๑.ผู้ช่วย 
ประธาน 
โครงการฯ 
๒.นกัวิชา-
การศึกษา 

 

 
 



 

 

 

๑๕๒ 

 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๕๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 
 

1.ผูร้ับข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ผดิพลาด หรือ
รับทราบข้อมลูไมค่รบถ้วน
เกี่ยวกับกระบวนการทำดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงาน
นิพนธ์ ทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัต ิ

๔ 5 ๒๐ -จัดกิจกรรม/อบรม/
ประชุม 
- ประชุมคณะกรรมการ
ประจำบณัฑิตวิทยาลัย 
- ประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- จัดประชุมช้ีแจง
กระบวนการทำดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
งานนิพนธ์สำหรับ
เจ้าหน้าท่ีระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- จัดประชุมช้ีแจง
กระบวนการทำดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
งานนิพนธ์สำหรับ
เจ้าหน้าท่ีระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

treat -โครงการสมัมนาการ
บริหารจดัการหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา 
-โครงการบณัฑิตสัญจร 
พบกรรมการบริหาร 
หลักสตุร 
- จัดทำหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบ 
แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับกระบวนการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
และงานนิพนธ์ลงบน
เว็บไซต์บณัฑติวิทยาลยั 
และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ไมนอยกว่าร้อยละ ๘0 
ของความพึงพอใจของผูู้
ใชบริการต่อแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ 
แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับกระบวนการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
และงานนิพนธ ์

นิดาวรรณ 
สุบรรณ
เสนีย ์

 

 20,000 



 

 

 

๑๕๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 
-ด้านการเงิน
(Financial 
Risk)   
 

2. จำนวนผูเ้ข้าศึกษาใน
ระดับบณัฑติศึกษาลดลง 

๕ 4 ๒๐ -จัดทำโครงการ Road 
show 
-การจัดทำวิดิทัศน์แนะนำ
บัณฑิตวิทยาลัย 
-จัดทำแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

treat -จัดทำโครงการ Road 
show  
 
 
 
-การจัดทำวิดิทัศน์แนะนำ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
-ขอความร่วมมือจาก
คณะ/วิทยาลยัต่างๆใน
การทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยบณัฑิตวิทยาลัยจะ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสมัพันธ์ และเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้กับคณะ/วิทยาลยั เช่น 
จัดทำพับประชาสัมพันธ์
ในการประชุมวิชาการ  
ช่อง YouTube ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
Facebook Line เป็นต้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-ไมนอยกว่าร้อยละ 70 
ของความพึงพอใจของ

รองคณบด ี
พิพัฒน์  
เรืองชัยศิร
เวทย ์
 
ชลิตา  
ชะอุ่มใบ 
 
 

200,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

50,000 



 

 

 

๑๕๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ผู้สนใจในการรับชมสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
-จำนวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน
หรือเป็นไปตามแผนการ
รับ 

-ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk)     
  

๓. เอกสารการดำเนินงาน
ของบัณฑิตศึกษาเสี่ยงต่อ
การสญูหาย และใช้เวลา
หลายขั้นตอน ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของข้อมลู  

๓ ๕ ๑๕ - ประสานความร่วมมือกับ
สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจะ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

treat - ประสานความร่วมมือ
กับสำนักคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจะพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลยัให้มี
ประสิทธิภาพและตอบ
โจทย์ต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
-พัฒนาระบบการ
ให้บริการเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กโทรนิกส ์
 (E-form) เพื่อลด
ระยะเวา และขั้นตอน 
-จัดทำระบบสำรองข้อมลู
บนเครือข่าย และ
เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลยัเพื่อให้
สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ
ร่วมกันได ้

รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ศรานนท์
ยอดเศรณ ี
 

250,000 



 

 

 

๑๕๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
- ศึกษาดูงานด้านระบบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประมวลผลข้อมลู ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัชั้นนำ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-ร้อยละ ๕๐ ของระบบ
การให้บริการเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ (E-
form) สำเร็จตามแผนท่ี
กำหนด 
-ร้อยละ ๘๐ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการใน
รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์  

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตราย และ
จากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 
 

๔.ความปลอดภยัของ
สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ เหตุเพลิง
ไหม้  

3 ๕ 15 ตรวจสอบความเรียบร้อย
และความปลอดภัยทั้ง
ก่อนและหลังจากเลิก
ปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบ
สายไฟ ถอดปลั๊กไฟ ปิด
ประตูห้องสำนักงาน  
เป็นต้น 

treat -ตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยทั้งก่อนและ
หลังจากเลิกปฏิบัติงาน 
เช่น ตรวจสอบสายไฟ 
ถอดปลั๊กไฟ ปิดประตู
ห้องสำนักงาน เป็นต้น 
-เขียนแผนการดำเนินการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น ล้างแอร์  เป็นต้น 

 ณัฐปภัสร์  
พิมผม  

 30,000 



 

 

 

๑๕๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
บริเวณทีต่ั้งบัณฑติ
วิทยาลัย 
-เขียนแผนการตรวจสอบ
ความเรยีบร้อยในจุดเสีย่ง
ความปลอดภัยเป็นราย
เดือน เช่น จุดปลั๊กไฟ 
เป็นต้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-ไมนอยกว่าร้อยละ 80 
ของความสําเรจ็ของ
กิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

-ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk)     

๕. การจดัการข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลกลางภายใน
หน่วยงานของบุคลากรยังไม่
ครบถ้วนสมบรูณ ์

3 ๔ ๑๒ ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
สำนักงาน โดยเฉพาะ
เครื่องที่ใช้สำหรับเก็บ
ฐานข้อมูลกลาง 

treat -วางแผน และกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ในการ
ตรวจสอบการจัดการ
ข้อมูลภายในหน่วยงาน
สำหรับการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 
-ติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงาน เป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องและแจ้งการ
ดำเนินการจัดการข้อมูล

อัจฉรียา 
ยินดีสุข 
   

- 



 

 

 

๑๕๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ในที่ประชุมสำนักงานฯ
ทุก 2 เดือน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ 
ของข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกลางครบถ้วน
สมบูรณ ์
  

ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk)   

๖.การเกิดภาพลักษณเ์ชิงลบ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

3 ๔ ๑๒ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสมของ
ข้อมูลสื่อประชาสมัพันธ์ 
ก่อนเผยแพร่ออกสื่อ
สาธารณะ 

treat -มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสมของ
ข้อมูลสื่อประชาสมัพันธ์ 
ก่อนเผยแพร่ออกสื่อ
สาธารณะ 
-เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
-วางแผน และกำหนด
แนวทางการแก้ไขและ
จัดการข้อร้องเรียนกรณีมี
ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการมภีาพลักษณ์
ด้านบวกต่อบัณฑิต
วิทยาลัย  

ชลิตา ชะอุ่ม
ใบ 

 

- 



 

 

 

๑๕๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk)     
-.ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 
 

๗. การรบัรู้ของบุคลากร/
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
บัณฑิตศึกษายังไม่ครบถ้วน 

๓ ๔ ๑๒ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในเบื้องต้นใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

treat - จัดโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม ่
-เพิ่มศักยภาพบุคคลากร
โดยการจัดอบรมหรือการ
ถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ์ให ้
- กำหนดแผนการติดตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงานอย่างสมำเสมอ 
-จัดระบบการสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลความรู้
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับ ประกาศและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ดา้น
บัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรไดร้ับการอบรม
ข้อบังคับ ประกาศและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ดา้น
บัณฑิตศึกษา 
 

จารุดา  เต็ม
โชค 

20,000 



 

 

 

๑๖๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
-ด้านการเงิน
(Financial 
Risk)   
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance 
Risk) 

๘. การปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ
เสี่ยงต่อความผิดพลาด 

๒ ๓ ๖ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
การเงินและพสัดุ เข้าร่วม
อบรมเพื่อเรยีนรู้แนว
ปฏิบัติด้านการเงินและ
พัสดุของมหาวิทยาลัย 

treat -มอบหมายให้เจา้หน้าท่ี
การเงินและพสัดุ เข้าร่วม
อบรมเพื่อเรยีนรู้แนว
ปฏิบัติด้านการเงินและ
พัสดุของภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณบดี และ
แจ้งผลการดำเนินการ
การเงินและพสัดุในท่ี
ประชุมสำนักงานฯ ทุก 2 
เดือน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
พัสดุได้รับการอบรมแนว
ปฏิบัติด้านการเงินและ
พัสดุอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
 

ณัฐปภสัร์  
พิมผม  

- 

 
 



 

 

 

๑๖๑ 

 
 
 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
การเงิน การลดลงของจำนวนนิสิต ๔ ๔ ๑๖ จัด short course 

training program 
- การ
ดำเนินการ
ลดความ
เสี่ยง 
 

๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอ
งบประมาณวิจัยภายนอก 
๒. พัฒนาหัวข้อในการ
อบรม / ศักยภาพของ
อาจารย์เพื่อตอบโจทย์
การบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
๓. ประชาสัมพันธ์หอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อเป็นแหล่งหารายได้
อย่างยั่งยืน 
๔. การหารายได้อื่น ๆ 
๕. การพัฒนา Credit 
Bank 
ตัวชี้วัด: รายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ร้อยละ ๑๐ 

คณะกรรมก
ารบริหาร
วิทยาลัย
นานาชาติ 
/ 
ประธาน
หลักสตูร 

- 

ด้านอื่น ๆ  นโยบายดา้นการศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ  

๔ ๓ ๑๒ - ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยั วิทยาลัย 
และหลักสตูร ในระดับ
นานาชาติ 

- การ
ดำเนินการ
ลดความ
เสี่ยง 
 

๑. จัดทำหลักสตูรใหผ้่าน
เกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากล( International 
Accreditation) 
๒.  ความร่วมมือทาง
การศึกษาปรญิญาตร ี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

- 



 

 

 

๑๖๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ควบโท ภายใน ๕ ป ี
ตัวชี้วัด: มีหลักสูตรที่ผ่าน
การประเมิน ๑ หลักสตูร 
ต่อปี 

ยุทธศาสตร ์ จำนวนนิสิตต่างชาติที่ยัง
ไม่ป็นไปตามเกณฑ ์
 

๔ ๒ ๘ - ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นานาชาติ 
- ประชาสัมพันธ์กับกลุม่
นักเรียน/ นักศึกษา
ต่างประเทศ โดยเลือก
กลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพ 
- มีการติดตามจำนวนนสิิต
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ในการประกาศรับนิสติ 

- การ
ดำเนินการ
ลดความ
เสี่ยง 
 

๑. จัดทำความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรยีน/
มหาวิทยาลยัในประเทศ
และต่างประเทศ 
๒. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/Hybrid/Non 
Degree/ Reskill-
Upskill 
๓. การจดัทำหลักสูตร 
Credit Bank ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด: สัดส่วนนิสิต
ต่างชาติ ร้อยละ ๒๐ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
องค์กร/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ 

- 

ช่ือเสียง การเดินทางต่างประเทศใน
การทำความร่วมมือทาง
วิชาการ/วิจัย/บริการ
วิชาการ 

๓ ๒ ๖ ดำเนินการผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

- การ
ดำเนินการ
ลดความ
เสี่ยง 
 

ดำเนินการให้นิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร
ได้รับวัคซีน (Vaccine 
passport) 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ช่วยวิเทศ - 



 

 

 

๑๖๔ 

 
 
 
 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๑. ด้าน
ยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ของ
วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร ์

๑. นโยบายของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเปลีย่นแปลง 

๒ ๓ ๖ ปรับยุทธศาสตรต์าม
นโยบายของกระทรวงฯ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง 

มาตรการใหม่ 
ติดตามนโยบายของ
ภาครัฐและของ
มหาวิทยาลยั และปรับ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง 
เพื่อปฏิบัติงานได้ตาม
นโยบายที่กำหนด 
ตัวชี้วัด 
จำนวนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับทาง
มหาวิทยาลยั  

๑. คณบดี  
๒. รอง
คณบดี ๒ 
ตำแหน่ง 
๓.นัก-
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผนฯ 

- 

 ๒. คู่แข่งขันที่เป็นผู้นำ
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจ 

๕ ๔ ๒๐ ๑. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 
๒. เปิดอบรมหลักสตูร
ระยะสั้น 

ลดความ
เสี่ยง 

๑. พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรระดับปริญญา
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ี 
EEC อย่างน้อยปีละ ๑ 
หลักสตูร 
๒. พัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี EEC 
อย่างน้อยปีละ ๑ 
หลักสตูร 
๓. เปิดการเรียนการสอน
รูปแบบ Credit bank ให้
เพิ่มขึ้นปีละ ๓ รายวิชา 

รองคณบดี
นวัตกรรม
บริหาร
คุณภาพ
วิชาการสู่
สากล  
และ 
นักวิชาการ
ศึกษา 

 



 

 

 

๑๖๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๒. ด้านการ
ดำเนินงาน/ 
ปฏิบัติการ 
 
 
 

๑. งบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ในสภาวะวิกฤตโควิด 

๕ ๕ ๒๕ ๑. จัดทำแผนทางการเงิน 
(Financial Plan) 
๒. จัดทำประมาณการ
รายได้-ค่าใช้จ่าย 
๓. บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การพิจารณางบประมาณ
ประจำป ี
๔. การบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. การลดต้นทุนด้านการ
ใช้พลังงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
วางแผนงานการลด
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการใช้
พลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมกับบุคลากร 
ตัวชี้วัด 
ลดต้นทุนการใช้พลังงาน
ร้อยละ ๑๐ 
 

๑. คณบดี     
๒. รอง
คณบดี
นวัตกรรม
บริหาร
องค์กร
คุณธรรมสู่
ความยั่งยืน 
๓.นักวิชา-
การเงินและ
บัญช ี

- 

 ๒. ข้อมูลสูญหาย ๓ ๒ ๖ บุคลากรแต่ละคนเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นของตนเอง 

ลดความ
เสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
๑. สรา้งฐานข้อมูลกลาง
ของวิทยาลัยฯเพื่อความ
ปลอดภัย 
๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ
จัดทำและดูแลฐานข้อมูล
กลางของวิทยาลัยฯ โดย
เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลยั 
ตัวชี้วัด 
จำนวนฐานข้อมูล อย่าง
น้อย ๑ ฐานข้อมูล 

บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
ทุกคน 

- 



 

 

 

๑๖๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
๓. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 

การระบาดของเชื้อไวรสัโคโร
น่า ๒๐๑๙  

๑ ๕ ๕ ๑. ทำโครงการบริการ
วิชาการ 
๒. พัฒนาหลักสูตรการ
อบรมระยะสั้น 
๓. ขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ลดความ
เสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
๑. วางแผนการหารายได้
จากการบริหารสินทรัพย์
จากอาคารศูนย์การเรียน-
รู้ฯ 
๒. พัฒนาหลักสูตรการ
อบรมระยะสั้นใหม่ๆที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
และแนวโนม้ในอนาคต 
ตัวชี้วัด 
รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ 

คณาจารย์
และบุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการ 
ทุกคน 

- 

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖๘ 

 
 
 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

3 1 3 มีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กรเป็น
ผู้รับผิดชอบและถ่ายทอด
ข้อมูลให้คณาจารย์และ
บุคลากรทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และ
กิจกรรม Smart Café 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 

ประชุม
คณะกรรม-
การบัณฑติ 
ศึกษา  
ทุก 2 
สัปดาห์ 
และ
กิจกรรม 
Smart 
Café ทุก
เดือน 

- ผช.คณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

55,000 
(งปม.จาก
บุคลากร 
ทุกคน) 

 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

ภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3 9 -มีหน่วยวิจัยวิทยาการ
ปัญญาและนวัตกรรม
สนับสนุนให้คณาจารย์ทำ
วิจัยและบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการกำกับตดิตามการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ
ของคณาจารยเ์ป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

-ผู้บริหารมี
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน
ของ
คณาจารย์
อย่าง
ต่อเนื่อง 
(ประชุม
คณะกรรม-
การบัณฑติ 
ศึกษา) 
 

-ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการเป็น
แบบออนไลน์ให้เหมาะสม
กับบริบทปัจจุบัน 
-มีการสนับสนุนทุนการ
นำเสนอผลงานวิจัยให้กับ
คณาจารย์และ 
บุคลากร 

ผช.คณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 
และผช.
คณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

50,000 
บาท 

 (งปม.จาก
หน่วยวิจัยฯ) 



 

 

 

๑๗๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ความเสีย่งด้าน
การเงิน 
(Financial 
Risk)  

จำนวนผู้สมัครเรียนศึกษาต่อ
ในหลักสูตร วท.ม. และ 
ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปญัญา ไม่
เป็นไปตามแผนการรับ 
ส่งผลกระทบต่อรายได้หลัก
ของวิทยาลัยฯ  
 

5 
 

4 
 

20 
(ต้องเฝ้า
ระวัง
อย่าง

ต่อเนื่อง
และอาจ
เพิ่มเตมิ
ความ

เข้มข้นใน
การ

ดำเนินงา
นตาม

กิจกรรม
ควบคุม
ภายใน/
มาตรการ

ใน
ปัจจุบัน) 

การประชาสัมพันธ์
หลักสตูรผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวปไซด์  
สื่อสังคมออนไลน์  

การประชุม
บุคลากร
และระดม
เครือข่าย
การหา
ผู้สมคัร
เรียน 

-การประชาสัมพันธ์
หลักสตูรเชิงรุก  
ตัวช้ีวัด: จำนวนผู้สมัคร 
ในระบบ 
-การให้ทุนการศึกษาเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจผู้สมัคร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนผู้สมัครใน
ระบบ  
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
คณาจารย ์
ทุกคน 

100,000 
(งปม.จาก

เงินทุนวิจัย
ของ

คณาจารย์) 

ด้านความ
ปลอดภัย 
จากอันตราย 
และจากภัยพิบัติ 
(Hazard and 
Disaster Risk) 

ความปลอดภัยของอาคาร
เรียนวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 
อาคารได้สร้างมาตั้งแต่วันท่ี 
11 เมษายน 
พ.ศ. 2512 ประกอบกับ
ตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืนและอยู่

4 3 12 
(ต้องเฝ้า
ระวัง
อย่าง

ต่อเนื่อง 
และอาจ
เพิ่มเตมิ 

การแจ้งไปยังกองอาคาร  
ม.บูรพา วิทยาลยัฯ ได้
ดำเนินการแกไ้ขปรับปรุง
ไปตามสถานการณ ์

การประชุม
เพื่อหา
แนวทาง
ป้องกัน 

การประเมินความ
ปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อหามาตรการ/วิธี
ป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของโครงสร้าง  

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต ศิษย์
เก่าสัมพันธ์
และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

20,000 
(งปม.เพื่อ

การ
ตรวจสอบ

อาคาร) 



 

 

 

๑๗๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ใกล้อาคารที่มีการทิ้งร้าง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จึงมี
ร่องรอยของการเสื่อมสภาพ
ต่างๆของโครงสร้างอาคาร 
รวมทั้งบ่อเกรอะที่มีการแตก
ชำรุด   

ความ
เข้มข้นใน

การ
ดําเนินกา

รตาม
กิจกรรม 
ควบคุม
ภายใน/
มาตรการ

ใน
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗๒ 

 
 
 
 

สถาบันภาษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗๓ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
(Strategic Risk) 

สถาบันอาจจะขาดบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจาก 
1. อาจารยไ์มไ่ดร้ับการต่อ
สัญญา 
2. อาจารยม์ีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยน้อย 
3. อาจารยไ์ม่ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

3 1 3 1. ประกาศให้ทุนอุดหนุน
การทำวิจัย 
2. วางแผนจัดอบรม
ความรู้ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
3. สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าอบรม 
การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ลดความ
เสี่ยง 

1. จัดเสวนาตดิตามความ
คืบหน้างานวิจัย
รายบุคคลรายไตรมาส 
2. สรา้งระบบพ่ีเลี้ยง
นักวิจัย 
3. อาจารยไ์มต่่ำกว่า 
ร้อยละ 50 รายงาน
ความก้าวหน้าของ
ผลงานวิจัย 
4. ส่งเสริมใหจ้ัดทำ
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการอื่น ๆ เพื่อยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 
5. จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการตีพมิพ์
ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย ์
6. อาจารยร์้อยละ 10 
ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง 

ฝ่ายวิจัย 
และผลิตสื่อ 

- 

ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัย
จากอันตราย
และภยัพิบัต ิ

บุคลากร และทรัพยส์ินอาจ
ได้รับอันตรายและความ
เสียหายจากเหตุอัคคีภยัใน
อาคารศาสตราจารยป์ระยูร 
จินดาประดิษฐ์เนื่องจาก 
1. บุคลากรขาดการอบรม

1 5 5 ไม่ม ี หลีกเลี่ยง 1. อบรม และรณรงค์การ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
การอพยพหนีไฟ 
2. แจ้งกองอาคารสถานท่ี 
มหาวิทยาลยับูรพา
ตรวจสอบสภาพการใช้

คณะกรรม-
การ 5ส 

- 



 

 

 

๑๗๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภยั 
2. ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
ขาดการตรวจสอบอยา่ง
สม่ำเสมอ 

งานของระบบและ
อุปกรณ์ป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย 

 บุคลากรอาจไดร้ับอันตราย
และทรัพยส์ินอาจได้รับความ
เสียหาย หรือสญูหาย จากผู้
ไม่ประสงค์ด ี

1 5 5 มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารแต่
ไม่ได้เดินตรวจตราตามช้ัน 

หลีกเลี่ยง จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 

ฝ่ายบรหิาร 50000 

 บุคลากรอาจไดร้ับอันตราย
และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
เนื่องจากความเสื่อมโทรม
ของอาคารและอุปกรณ์
สำนักงาน 

3 5 15 1. ตรวจตราอุปกรณ์
สำนักงานปีละ 1 ครั้ง2. 
บุคลากรสามารถทำเรื่อง
ขอเปลี่ยนอุปกรณ์/แจ้ง
ซ่อมได3้. มีอุปกรณส์ำรอง  

ยอมรับได ้ 1. มีแผนการจัดซื้อ
อุปกรณ์/การซ่อมบำรุง2. 
ตรวจตราอุปกรณ์
สำนักงานปีละ 1 ครั้ง 

ฝ่ายบรหิาร 50000 

 อาจมีโรคระบาดอุบัติใหม่ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน การทดสอบ 
และการปฏิบัติงานในท่ีตั้ง 

1 5 5 1. Work from Home 
2. 5ส 
3. รักษาระยะหา่งการ
ทำงาน ณ ท่ีตั้ง 
4. ปฏิบัตติามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

หลีกเลี่ยง 1. วางแผนรับมือในการ
จัดการเรียน 
การสอนและการสอบ
ออนไลน์ล่วงหน้าในกรณี
ที่ไม่สามารถจดัการเรียน
การสอน ณ ที่ตั้ง 
2. วางแผนรับมือในการ
ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในกรณี
ภาครัฐไม่อนุญาต 

ฝ่ายบรหิาร - 



 

 

 

๑๗๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ให้ใช้สถานท่ีในการทำงาน  
3. ติดตามข้อมลูประกาศ
จาก 
ทางมหาวิทยาลัยอย่าง
ทันท่วงทีและดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
เตรียมการล่วงหน้า  
4. ให้บุคลากรเคร่งครัด
ในเรื่องสุขอนามัยทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม 
ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗๖ 

 
 
 
 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 

อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นระหว่าง
การเดินทางไปปฏิบัตหิน้าท่ี 

1 5 5 1.ทำประกันอุบัติเหตุ
รถยนต์ หรือ ประกันชีวิต 
2. วางแผน หรือ
ตรวจสอบสภาพ อากาศ 
และประชุมทีมงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

(Reduce) 
การเพิ่ม

หรือ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 

เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลง/อยู่
ในระดับที่
ยอมรับได ้

/โอนความ
เสี่ยง
(Transfer) 

1.มีการเตรียมความ
พร้อมในการเดินทาง เช่น 
การศึกษาเส้นทางก่อน
การเดินทาง ,  ตรวจสอบ
สภาพยานพาหนะให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
,  สุขภาพของผู้เดินทาง 
ตัวชี้วัด: 
1. จำนวนครั้งท่ีเกดิ
อุบัติเหตุเป็นศูนย ์
2. จำนวนครั้งของการ
ตรวจสภาพ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะตามเป้าท่ี
กำหนด   

ผู้อำนวยการ
/รอง
ผู้อำนวยการ 
ฝายบรหิาร 
/ รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่าย
วิชาการ/ / 
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

50,000 

ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 

(Operational 
Risk) 

ด้านความ
ปลอดภัย 

จากอันตราย 
และจากภัย
พิบัติ (Hazard 

การดำเนินงานใน
สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น 
1.การเกิดอัคคีภยั 
2.การโจรกรรม 
3.การเกิดโรคระบาด 
 

1 5 5 การเกิดอัคคภีัย 
1.มีแผนฉุกเฉินรองรับ
สถานการณ์ที่จะเกดิขึ้น 
การโจรกรรม 
1.มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลในช่วง
นอกเวลาปฏิบตัิงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

(Reduce) 
การเพิ่ม

หรือ
เปลี่ยนแปล
งมาตรการ 

เพื่อให้
ความเสีย่ง
ลดลง/อยู่

การเกิดอัคคภีัย 
1. เตรียมการจัดอบรมให้
บุคลากรเรื่องความ
ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด: 
1. มีความสามารถในการ
ระงับเหตเุมื่อเกดิอัคคีภัย 
การโจรกรรม 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกล้องวงจรปิด เพื่อ

รอง
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบรหิาร 
/ หัวหน้า
ฝ่าย
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

80,000 



 

 

 

๑๗๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
and Disaster 
Risk) 

ในระดับที่
ยอมรับได ้

/โอนความ
เสี่ยง
(Transfer) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด: 
1. จำนวนครั้งท่ีจะเกิด
การโจรกรรมเป็นศูนย ์
การเกิดโรคระบาด 
1.ปรับปรุงมาตราการ
ด้านความปลอดภยัให้
ครอบคลมุถึงเรื่องโรค
ระบาดร้ายแรง 
เช่น   มีมาตราการและ
แนวทางป้องกันโรค
ระบาดตามที่รัฐกำหนด 
ตัวชี้วัด: 
1. จำนวนบุคลากรที่ตดิ
โรคระบาดเป็นศูนย์  
 

 
 
 



 

 

 

๑๗๙ 

 
 
 
 

สำนักคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๐ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน 
ด้านชื่อเสียง 
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ์
 
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

ความเสยีหายของข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ จากการ
โจมตี/บุกรุกทางระบบ
เครือข่าย 

1 5 5 • ใช้เครื่องมือป้องกันการ
โจมตี/บุกรุก 
(Firewall) แตย่ังไม่
สามารถป้องกันได้ในทุก
รูปแบบ 
 

หมายเหตุ เนื่องจาก
อุปกรณ์ Firewall ตัวเดิม 
จะหมดระยะเวลาการ
ดูแลและบำรุงรักษา 
(End of 
Service/Support 
(EOSL)) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนัน้หากไม่มี
อุปกรณ์นี้ จะทำให้โอกาส
ในการเกิดความเสี่ยงนี้
เพ่ิมระดับขึ้นมาเป็นระดับ 
5 และผลกระทบต่อ
ความเสียหายกับข้อมลูใน
มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมขึน้
มากด้วยเช่นกนั 
 

การลด
ความเสีย่ง 

• จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
ชุดเดิมที่จะ End of 
Service/Support 
(EOSL) 
ตัวช้ีวัด: จำนวนครั้ง
ของการเกิดการโจมตีที่
ทำให้เกิดความเสียหาย
กับข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย  
(เป้าหมายเป็น ศูนย์) 

• เพิ่มระดับความ
ปลอดภัยมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
ข้อมูล 
ตัวชี้วัด: จำนวน
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ 

• ลดจำนวนช่องโหว่ของ
ระบบปฏิบตัิการ และ
เทคโนโลยีที่นำมาใช้
งาน/ให้บริการ 

ฝ่าย
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ระบบ 

ประมาณ
5,490,000 



 

 

 

๑๘๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ตัวชี้วัด: ร้อยละจำนวน
ของระบบปฏิบัติการ
และเทคโนโลยีที่ไดร้ับ
การ update 
security (update 
patch) 

• จัดอบรมให้ความรูด้้าน 
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ในทุกระดบั 
ตั้งแต่ผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ จนถึง
ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด: จำนวนของผู้เข้า
อบรม 

 ความเสยีหายของข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ จากการ
ชำรุดของอุปกรณ์/เครื่องมือ 
รวมทั้งความผดิพลาดจาก
การปฏิบัติงาน 

2 5 10 • การสำรองข้อมูล 
ทดสอบการกู้คืนระบบ 
ตามข้อกำหนดในระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 

การลด
ความเสีย่ง 

• จัดหาอุปกรณ์หรือ
โปรแกรมการบริหาร
จัดการการสำรองข้อมูล 
ทดแทนชุดเดิมที่จะ 
End of Service/ 
Support (EOSL) 
ตัวชี้วัด:  
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยับูรพาทุก
ระบบได้รับการสำรอง
ข้อมูล 

ฝ่าย
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ระบบ 

ประมาณ 
5,800,000 



 

 

 

๑๘๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน 
 
การให้บริการ
เครือข่ายไม่
สามารถ
ให้บริการได้ 

1. เกิดเหตุการณ์ทำใหส้าย
เครือข่ายที่เช่ือมโยงระหว่าง
อาคารชำรุดจากอุบัติเหตุ 
หรือสัตว์กัดแทะ 
2. การเกิดภัยพิบตั ิ

3 5 15 • มีการทำเส้นทางสำรอง
เชื่อมโยงเฉพาะอาคาร
หลัก  

• มีการตั้งงบประมาณเพื่อ
บำรุงรักษา 

การทำแผนฉุกเฉิน และ
แผนบริหารความต่อเนื่อง 

การลด
ความเสีย่ง 

สร้างเส้นทางเชื่อมต่อ
สำรองให้กับทุกอาคารที่
ต้องใช้งานเครือข่าย 
 
ตัวชี้วัด:  
จำนวนครั้งท่ีระบบ
เครือข่ายใช้งานไมไ่ด้จาก
เครือข่ายชำรดุหรือเกดิ
ภัยพิบัต ิ

ฝ่าย
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ระบบ 

ประมาณ
4,500,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๓ 

 
 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

- การไม่ดำเนินการตามมติ
ของการประชุม 

1 2 2 ติดตามการปฏิบัติตามมติ
ไปท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ลดความ
เสี่ยง
(Reduce) 

มีการตดิตามมตไิด้ครบ
ร้อยละ 100 ของวาระ
การประชุมทีต่้องมีการ
ดำเนินการต่อ 

นางสาว
ดลชญา  
ธิติชัยกวิน 

- 

 - การสรุปรายงานการ
ประชุมที่ไม่ครบถ้วน 

1 3 3 ฟังบันทึกการประชุมและมี
การตรวจทานรายงานการ
ประชุม 

หลีกเลี่ยง 
(Avoid) 

มีการรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ตลอดปีงบประมาณ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘0 

นางสาว 
ชญารัศม์ 
สมนึก 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๕ 

 
 
 
 

สำนักงานอธกิารบด ี
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๖ 

 
ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ  
(Operational 
Risk) 
 

การบุกรุก/โจมตีข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูล
ส่วนตัวของนิสิต หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั 
ฯลฯ 
 

3 4 12 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ 
หรือผู้ดูแลระบบฯ 
 
 

ถ่ายโอน
ความเสีย่ง
ให้แก่ผู้อื่น 
(Risk 
Transfer) 

ใช้ระบบ Firewall ของ
สำนักคอมพิวเตอร์ในการ
ป้องกันการบุกรุก/โจมตี  

สำนัก
คอมพิวเตอร ์

 

ด้านชื่อเสียง  
(Reputation 
Risk) 
 

การร้องเรียนผ่านสื่อสังคม
สาธารณะ (สื่อหลัก) เช่น 
นิสิต บุคคลภายนอก 
ผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 2 10 
 

1. จัดประชุมนิสติพบ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษาละ 1 – 2 ครั้ง 
2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ข้อมูล
ข่าวสารสำหรับตอบข้อ
คำถามของนิสิต 
3. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ซึ่งกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลภายใน
และภายนอก เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน 
4. มีการแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานเป็น นาย
ทะเบียนลับ เพื่อทำหน้าท่ี

ลดความ
เสี่ยง 

(Reduce) 
 

มาตรการใหม ่
1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์สื่อสาร
องค์กรและเสรมิสร้าง
ภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 
ซึ่งกรรมการโดยส่วนใหญ่
เป็นบุคคลจากภายนอก 
2. จัดประชุมนิสติพบ
ผู้บริหาร กองกิจการนิสติ 
สัญจรออนไลน์ เป็น
ประจำไตรมาสละครั้ง 
3. จัดประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและรับมือ
ใหก้ับสื่อภายนอก 

1. กอง
กิจการนิสติ 
2. กองกลาง 
3. กอง
กฎหมาย 

 



 

 

 

๑๘๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
พิจารณาเอกสารที่
ประทับตราลับ ก่อนเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณา 
 

 
 
 

 

4. จัดประชุมทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการ
ข้อร้องเรียนให้
ผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลยั  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
จำนวนการร้องเรยีนผ่าน
สื่อสาธารณะ (สื่อหลัก) 
ลดน้อยลง 

ด้านความ
ปลอดภัยจาก
อันตรายและ
จากภัยพิบัติ  
(Hazard and 
Disaster Risk) 
 

การเกิดอัคคภีัยในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสำนักงาน
อธิการบด ี

5 2 10 
 

1. ติดตั้งระบบดับเพลิง
และระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้รวมทั้งอุปกรณ์
ครอบคลมุทั่วท้ังอาคาร
ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และอุปกรณ์
ต้องมีความพร้อมต่อการ
ใช้งานเสมอ 
 
2. การอบรมให้ความรู้
ด้านอัคคีภัย การฝึก
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
โดยมีการปรับรูปแบบ 

ลดความ
เสี่ยง 

(Reduce) 
 

มาตรการใหม ่
1. จัดทำแผนการ
ตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์
ดับเพลิงทุกปี  
2. จัดทำแผนการ
ตรวจสอบ และซ่อมแซม
สายไฟฟ้าระยะยาว  
(ทุก 3 ปี) 
 
3. จัดทำแผนงบประมาณ
สำหรับบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม ระบบ/อุปกรณ์
ดับเพลิง และสายไฟฟ้า 
4. มีการอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

1. กอง
กิจการนิสติ 
2. กอง
อาคาร
สถานท่ี 
3. กอง
บริหารวิทยา
เขตจันทบุร ี
4. กอง
บริหารวิทยา
เขตสระแก้ว 

 



 

 

 

๑๘๘ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ปรับเปลีย่นแนวทางในการ
จัดการดา้นอัคคีภัยที่
เหมาะสม 
3. ระบบการแจ้งเตือน
และการรายงานเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น 
4. มีแผนผังแสดงการ
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพิลง  
แต่ละอาคาร แตล่ะชั้น 
สำหรับอาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
สำนักงานอธิการบด ี
5. มีแผนป้องกันและ
จัดการอัคคภีัยเผยแพร่บน
หน้าเว็บไซต ์

เกี่ยวกับความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยโดยตรง 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภยัจาก
อัคคีภัย 
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉินในบริเวณ
เส้นทางหนีไฟ และมี
แผนผังอาคารแสดง
ตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้า
ฉุกเฉิน โดยมีการ
ตรวจสอบอยา่งสม่ำเสมอ
ทุก 3 เดือน 
7. สำรวจโคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉินชนิดส่อง
สว่างจากภายในอาคาร 
เพื่อให้ทราบจำนวนที่
ชำรุดและจะตดิตั้ง
เพิ่มเตมิในตำแหน่งที่ควร
ติดตั้ง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. สามารถอพยพผู้ที่อยู่
ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 
ได้อย่างปลอดภัย ภายใน 
2 นาที 



 

 

 

๑๘๙ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
2. นิสิต และผู้ปฏิบตัิงาน
ของสำนักงานอธิการบดี
สามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง  
3. กรณีเกิดอัคคภีัยต้อง
สามารถดับได้ภายใน 5 
นาที ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ 
โดยใช้เครื่องดับเพลิง
เบื้องต้น (ระดับไฟไหม้
ขั้นต้น) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๙๐ 

 
 
 
 

สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๙๑ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
1.ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 

รายรับจริงไมเ่ป็นไปตาม
ประมาณการรายรับ 

3 4 12 1. วิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และจัด
อบรมให้สอดคล้องกัน 
ตลอดจนปรับรูปแบบตาม
แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เช่น จัดในรูปแบบ
ออนไลน ์
2. สรา้งความสมัพันธ์กับ
ส่วนงานภายใน            
มหาวิทยาลยั เพื่อหา
โอกาสในการหารายได้จาก
การบริการวิชาการร่วมกัน 

ลด 
ความเสีย่ง 

1. ส่งเสริมบคุลากรใน
การพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการ 
2. สรา้งความร่วมมือกับ
ส่วนงานในการพัฒนาและ
จัดทำโครงการบริการ
วิชาการร่วมกัน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. มีจำนวนโครงการฯ
ร่วมกัน อย่างน้อย                
3 โครงการ  
2. มีรายได้จากโครงการฯ 
เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 

-ฝ่ายพัฒนา
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
-ฝ่าย
ฝึกอบรม
และ 
ที่ปรึกษา 
-ศูนย์
ประเมิน 
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
C-EIA 
 

50,000 

2.ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 
 

อุบัติเหตุที่เกดิจากการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานของ
บุคลากรสำนักบริการ
วิชาการผู้รับบริการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1 4 4 1. จัดทำประกันอุบัติเหตุ
แก่บุคลากรประจำป ี
2. จัดทำประกันอุบัติเหตุ
ให้แก่ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นรายครั้ง 
3. ตรวจสอบ                   
ความพร้อมของพนักงาน
ขับรถและยานพาหนะ 

โอน 
ความเสีย่ง/ 

ลด 
ความเสีย่ง 

ไม่มมีาตรการใหม ่
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละการเกดิอุบัติเหตุ  
เท่ากับ ๐ 
 

  

3.ด้านชื่อเสียง 
(Reputation 
Risk) 

ความไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิชาการจาก 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1 4 4 -วิเคราะห์และ                    
หาแนวทางจาก                   
ผลการประเมินความ                     
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ      

ลด 
ความเสีย่ง 

-นำผลการวิเคราะห์และ
แนวทางฯ มาใช้พิจารณา
และปรับใช้เพื่อลด             
ความไม่พึงพอใจ 

คณะกรรมก
ารบริหาร  
สำนักบริการ
วิชาการ 

- 



 

 

 

๑๙๒ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ต่อการให้บริการวิชาการ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความไม่พึงพอใจ 
เท่ากับ ๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๙๓ 

 
 
 
 

สำนักหอสมดุ 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๙๔ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ดำเนินงาน/
ปฏิบัติการ 
(Operational 
Risk) 
 

1. การละเมดิลิขสิทธ์ิจาก
เจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ 
2. การละเมิดข้อมลูส่วน
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ 
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

4 5 20 จัดการอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรผู้ให้บริการของ
สำนักหอสมุด เกี่ยวกับ
กฎหมายดิจิทัล เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การบริการห้องสมดุได้
อย่างถูกต้อง 
 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดทำนโยบายและ             
แนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นำไปใช้สำหรบัการ
ปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนได ้
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจำนวน 2 เรื่อง 
และจัดทำนโยบายและ
แนวปฏิบัติสำหรับการ
ให้บริการเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด 
2. ไมเ่กิดกรณีข้อ
ร้องเรียนด้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือการละเมดิ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย  
 
 
 

คณะ 
กรรมการ 
บริหารสำนัก   
หอสมุด 

10,000 



 

 

 

๑๙๕ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
 3. การถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

(Cyber Attack) อันกระทบ
กับระบบสารสนเทศของ
ห้องสมุด 
 

2 5 10 สำนักหอสมุดใช้ Firewall 
ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการป้องกันการ
บุกรุก  ในกรณีมสีิ่ง
ผิดปกติที่เกดิขึ้นจะ
ดำเนินการตรวจสอบต้น
ทาง หากพบว่ามาจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
เครือข่ายจากภายใน จะ
ดำเนินการแจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเป็นสาเหตุ
ทันที หากสิ่งผิดปกตมิา
จากภายนอกจะ
ดำเนินการแจ้งไปยังสำนัก
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
นอกจากน้ีสำนักหอสมุดได้
ให้ความสำคญัในเรื่องการ
ใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
ในการทำงานด้านต่างๆ 
เพื่อขจัดการใช้ซอร์ฟแวร์
ผิดกฎหมายในหน่วยงาน 
อันเป็นต้นเหตุของการถูก
โจมตรีะบบสารสนเทศได ้

ลดความ
เสี่ยง 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของเครื่องแม่ข่าย 
โดยใช้เทคโนโลยรีองรับ
การล้มเหลว (Fail Over) 
2. การสำเนาข้อมลู
ฐานข้อมูลระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติอยา่งน้อยวันละ 
1 ครั้ง และ 
การสำเนาข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศอย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  
ตัวชี้วัด 
ไม่เกดิเหตุการณ์ถูกโจมตี
ทาง ไซเบอร์ (Cyber 
Attack) 
 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 



 

 

 

๑๙๖ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
(Strategic 
Risk) 
 

การเปลีย่นแปลงของ
นโยบายดา้นการศึกษาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยับูรพาอาจส่งผล
กระทบต่อการไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ และการ
บริการห้องสมุด 

2 5 10 เสรมิสร้างศักยภาพของ
บุคลากร   ในการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย
หน้าท่ี เพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่นกลยุทธ์การ
บริการห้องสมุด 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดหารายได้เข้าสู่
สำนักหอสมุดใน
หลากหลายช่องทาง เพื่อ
เป็นการเสรมิรายได้ให้กับ
สำนักหอสมุด หากได้รับ
ผลกระทบจาก
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร เช่น การจดัทำ
โครงการบริการวิชาการที่
แสวงหารายได ้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จำนวนโครงการ
บริการวิชาการที่แสวงหา
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ  ≥ 2 
โครงการ 
2. รายได้ทีไ่ด้รับจาก
โครงการบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น 25% จากรายได้
ที่ได้รับจากโครงการ
บริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 

คณะ 
กรรมการ 
บริหารสำนัก   
หอสมุด 

- 



 

 

 

๑๙๗ 

ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 

มาตรการใหม่ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความ

เสี่ยง 
ด้านความ
ปลอดภัย 

จากอันตราย 
และจากภัย
พิบัติ (Hazard 
and Disaster 
Risk) 

การเกิดอัคคภีัย 2 5 10 1.ทำประกันภัยพิบัติของ
อาคาร 
2.มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ระงับเหตุฉุกเฉินเป็น
ประจำทุกเดือน 

ลดความ
เสี่ยง/ 

โอนความ
เสี่ยง 

1.จัดประชุมบุคลากรเพื่อ
สร้างความตระหนัก 
2.จัดกิจกรรมซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับ
บุคลากร 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จัดกิจกรรมซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 
2. ความรูค้วามเข้าใจของ
การป้องกันอัคคีภัย ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3. ไมเ่กิดเหตุการณ์
อัคคีภัย 

สำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

70,000 



๑๙๘ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
ส่วนงาน................................... 

 
ภารกิจ/ด้าน/
ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง ระดับ มาตรการที่มีอยู ่ กลยุทธ์จัดการ
ความเสี่ยง 

มาตรการใหม ่
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



 

 

๒๒๑ 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
ส่วนงาน................................... 

 
ภารกิจ/ด้าน/

ประเภทความเสีย่ง 
ปัจจัยเสีย่ง มาตรการ 

 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ระดับ การเปลีย่นแปลง 

ระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


