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แผนบริหารความเสี่ยง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยไดมีการระบุปจจัยความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และจัดการ

ความเสี่ยง โดยไดวิเคราะหหาความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะฯ ทั้งความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยูตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ในป                 

ที ่ผานมา และความเสี่ยงใหมที่ประเมินไดจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได จึงสงผลตอการดำเนินงาน

ตามพันธกิจหลักของคณะ 

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวา

กอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด แลวจึงประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินและกรมบัญชีกลางไดกำหนดไว 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับ

ตรวจ รวมทั้งการคนหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยรับตรวจ 

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 

1. ระบุปจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะ หรือ

ผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคณะและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงไดพิจารณาจากเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ

เสียหาย และไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้ง ทรัพยสินที่จำเปน ตองไดรับการดูแลปองกันรักษา 

2. วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) มีทั้งการวัดความเสี่ยงที่เปนตัวเลข หรือวิเคราะหความเสี่ยงโดยประมาณการจากโอกาส/ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง และนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ผลตอคณะ โดยใชวิธีการใหคะแนน ดังนี ้

2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด หมายถึง ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด 

ดังนี้ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

โอกาส ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 5 

สูง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง ไมเกิน 1 ปตอครั้ง 3 

นอย 2-3 ปตอครั้ง 2 

นอยมาก ไมเกิน 5 ปตอครั้ง 1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

โอกาส ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 3 

นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 2 

นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 1 

2.2 ระดับผลกระทบ ที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตาง ๆ และ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมตามพันธกิจของคณะ โดยไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานการบริการและกิจกรรมนักศึกษา 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค/การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนวาอยูในระดับเทาใด ดังตาราง

ตอไปนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 91-100 % อยูในเกณฑดีมาก 
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ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

2 ต่ำ มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 81-90 % อยูในเกณฑดี 

3 ปานกลาง มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 71-80 % อยูในเกณฑพอใช 

4 สูง มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 61-70 % อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

5 สูงมาก มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 1-60 % อยูในเกณฑตองปรับปรุงเรงดวน 

 การวิเคราะหความเสี่ยงอาจพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงไดดังนี ้

ระดับของความเสี่ยง 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 5        สูงมาก 

4        สูง 

3        ปานกลาง 

2        ต่ำ 

1         

  1 2 3 4 5    

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง    

2.3 ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสในการเกิดความเสี่ยง × ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ดังนี ้

(1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสนอยหากเกิดข้ึนแลวสงผลกระทบตอองคกรต่ำ สามารถที่จะยอดรับความ

เสี่ยงนั้นได 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 3-4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นบาง หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรไมมากนัก 

สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
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(3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 5-14 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนมาก หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรแมไมมากนักก็จัดไดวามี

ความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกัน แมโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอย แตหากเกิดขึ้นแลว สงผลกระทบมากก็ถือวาเสี่ยงสูง เราไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได จำเปนตองมีแผนควบคุม

ความเสี่ยง 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 15-25 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด หากเกิดขึ้นแลว สงผลกระทบตอองคกรในระดับสูง 

ไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได จำเปนตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง 

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนขั้นตอนการกำหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง ซึ่งเม่ือทราบความเสี่ยงที่มีผลกระทบและโอกาสที่เกิดความเสี่ยงแลว

ควรวิเคราะหสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงและพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการ ตองพิจารณาคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการ

ความเสี่ยงนั้น โดยเปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับวาเหมาะสมและคุมคาหรือไม ทั้งนี้ การปองกันหรือลดความเสี่ยง สามารถกระทำไดโดยการบริหารความเสี่ยงดังนี ้

(1) การหยุด/การหลีกเลี่ยง การดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน หลีกเลี่ยงหรือหยุดทำกิจรรมหรือบริการที่ไมถนัด 

(2) การแบงปนหรือการโอน/การกระจาย เปนการแบงปนความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมรับความเสี่ยง เชน การทำประกัน การใชบริการภายนอก เปนตน 

(3) การลด/การควบคุม เปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใชกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง 

(4) การยอมรับ หนวยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่หนวยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่เพียงพอที่จะใชในการ

ตัดสินใจ และมีความเขาใจความเสี่ยงเปนอยางดี รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงอาจนอยกวาตนทุนที่จะตองเสียไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จากปการศึกษาที่ผานมา เปนแนวทาง

ประกอบในการระบุปจจัยความเสี่ยงดวย ซึ่งไดพิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณของคณะและสามารถกำหนดความเสี่ยงได ดังนี้ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ความเสี่ยงเดิมท่ียังหลงเหลืออยู 

ประเด็นความเส่ียงเดิม 

ประเด็นความเส่ียงใหมที่ปรับ

ใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานป 2563 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 

ป 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความ

เสี่ยง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

เดิม ใหม เดิม ใหม 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

1. ดานการบริหารจดัการ             

1) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลยั 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให

พรอมตอการเปลี่ยนแปลงของ

คณะ 

4 2 3 2 ปานกลาง 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพใน

การวิจัย สำหรับบุคลากรสาย

วิชาการของคณะ 

-โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน” 

ระหวางวันที ่5-6 กุมภาพันธ 

2563 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงลดลง เนื่องจากทุก

สวนงานมีการพัฒนา

รูปแบบและปรับปรุง

หลักสูตรตางๆ ใหมี

ความทันสมัย 

    

2) การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความ

ปลอดภัยของอาคารและทรพัยสิน

ของคณะและหนวยงานยังไมเปน

รูปธรรมชัดเจน 

การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ

ความปลอดภยัของอาคารและ

ทรัพยสินของคณะยังตอง

ดำเนินการใหเปนระบบ 

2 1 5 3 ปานกลาง 

 

-ตรวจสอบระบบปมน้ำดับเพลิง 

อุปกรณดับเพลิง 

-ทดสอบการใชงาน 

-จัดซื้ออุปกรณดับเพลิงใหครบ

ทุกตู 

-จัดทำปายทางหนีไฟใหม 

-กำหนดจุดรวมพล และจัดทำ

ปาย จุดรวมพล 

-มีแผนการอบรมและซอม

อพยพหนีไฟ 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงลดลง เนื่องจากทุก

สวนงานมีการพัฒนา

รูปแบบและปรับปรุง

หลักสูตรตางๆ ใหมี

ความทันสมัย 
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ประเด็นความเส่ียงเดิม 

ประเด็นความเส่ียงใหมที่ปรับ

ใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานป 2563 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 

ป 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความ

เสี่ยง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

เดิม ใหม เดิม ใหม 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

2. ดานการเรยีนการสอน             

1) จำนวนนกัศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไป

ตามเปาหมาย (ปริญญาบัณฑิตหรือ

บัณฑิตศกึษารวมทั้งหลักสูตร

นานาชาติ) 

จำนวนนกัศึกษาที่เขาศึกษาไม

เปนไปตามเปาหมาย 

2 3 2 4 สูง 

 

คณะมีการประชาสัมพันธ

หลักสูตรผานชองทาง 

ดังตอไปนี้ 

-ผานสื่อสังคมออนไลน Line 

และ facebook  

-จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อจัดสง

ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

ประเทศไทย 

-เดินทางไปประชาสัมพันธ ยัง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 9 

โรงเรียน ไดแก  

1โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ  

2โรงเรียนสิรนิธรราชวิทยาลัย 

ในพระราชูปถัมภ นครปฐม  

3โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

สุพรรณบุร ี 

4โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี  

5โรงเรียนกรรณสูตศึกษา 

สุพรรณบุรี 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงนอยลงแตยังคงตอง

ควบคุมความเส่ียงตอไป

เนื่องจากมีการแขงขันใน

การรับนักศึกษากับ

สถาบันตาง ๆ เพ่ิมมาก

ขึ้น 

    



  |  

 

ประเด็นความเส่ียงเดิม 

ประเด็นความเส่ียงใหมที่ปรับ

ใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานป 2563 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 

ป 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความ

เสี่ยง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

เดิม ใหม เดิม ใหม 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

6โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลยั สุพรรณบุรี  

7โรงเรียนบางปลามา สูงสุมาร

ผดุงวิทย สุพรรณบุร ี 

8โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ

กาญจนบุร ี 

9โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

2) อาจารยยังขาดความรูความเขาใจการ

จัดทำหลักสูตรตามแนวทาง 

Outcome-Based Education 

(OBE) และระบบการประเมินแบบ 

AUN-QA ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 

2562 

สามารถควบคุมความเส่ียงได 2  2   หลักสูตรมีการดำเนินการให

เปนไปตามเกณฑ AUN-QA ซึ่ง

ในปการศึกษา 2562 มี 10 

หลักสูตรของคณะ ที่จะรับการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน ตามเกณฑ AUN-QA 

     

3.ดานการบริการและกิจกรรมนักศึกษา            

1) คุณภาพของการใหบริการและ

สภาพแวดลอมยังไมเอื้อตอการเรียนรู

และสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา 

สามารถควบคุมความเส่ียงได 2  2         

4.ดานการวิจัยและสรางสรรค/การใชบริการทางวิชาการแกสังคม            

1) ผลงานวิจัย/สรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับนานาชาติยังมี

จำนวนไมมาก รวมถึงการตีพิมพ 

ผลงานวิจัย/สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ

ยังมีจำนวนไมมาก 

3 2 4 2 ปานกลาง 

 

      



  |  

 

ประเด็นความเส่ียงเดิม 

ประเด็นความเส่ียงใหมที่ปรับ

ใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานป 2563 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 

ป 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความ

เสี่ยง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

เดิม ใหม เดิม ใหม 
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เผยแพรบทความจากวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และ

บทความทางวิชาการของคณาจารย

ยังมีนอย 

งบประมาณดานการวิจัยของ

คณะมีแนวโนมลดลงทุกป 

เนื่องจากการปรับเปลีย่น

รูปแบบการของบประมาณ 

 3  2 ปานกลาง 

 

      

 ความเสี่ยงใหม 
ประเด็นความเส่ียง โอกาส/ความถี ่ ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

1. ดานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ    

1) การปฏิบัตติามกฎระเบียบของกระทรงท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 

(1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือระเบยีบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดจัดตั้งขึ้นใหมในป 2562 

3 2 ปานกลาง 

 

2) การรักษาลำดับหรือการไมตกเกณฑของหนวยงานภายนอก 

(1) มีการวิเคราะหขอมูลหรือผลประเมินดานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยใหอยูในลำดับที่ยอมรบัของ

สากล เชน ผลประเมิน ITA และ QS Star Ratings และ Green University เปนตน 

(2) มีการวางแผนพัฒนา Ranking ของมหาวิทยาลยัในอนาคต 

3 2 ปานกลาง 

 

 


