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แผนบริหารความเสี่ยง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน 

โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จากปการศึกษาที่ผานมา เปนแนวทางประกอบในการระบุปจจัยความเสี่ยงดวย ซึ่งไดพิจารณาความเสี่ยงจาก

สถานการณของคณะและสามารถกำหนดความเสี่ยงได ดังนี้ 

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะไดวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ

ของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งแสดงไดดังนี ้

ประเด็นความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นความเสี่ยงใหมท่ีปรบัใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โอกาส/ความถี ่ ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดิม ใหม เดิม ใหม 

ความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู       

1. ดานการบริหารจัดการ       

1) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหพรอมตอการเปลีย่นแปลงของ

คณะ 

การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

3 2 4 2 ปานกลาง 

 

2) การดำเนินงานเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของอาคารและ

ทรัพยสินของคณะยังตองดำเนินการใหเปนระบบ 

การดำเนินงานเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน รวมถึงอาคารสถานที่ของคณะ 

1 1 3 4 ปานกลาง 

 

2. ดานการเรียนการสอน       

1) จำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย จำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 2 3 2 3 ปานกลาง 

 

3. ดานการวิจัยและสรางสรรค/การใชบริการทางวิชาการแกสังคม      

1) งบประมาณดานการวิจัยของคณะมีแนวโนมลดลงทุกป 

เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการของบประมาณ 

การแขงขันเพ่ือใหไดงบประมาณดานการวิจัยสูงขึ้น 3 2 2 2 ปานกลาง 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นความเสี่ยงใหมท่ีปรบัใหสอดคลองกับแผน

ดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โอกาส/ความถี ่ ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดิม ใหม เดิม ใหม 

ความเสี่ยงใหม       

1. ดานการเรียนการสอน       

1) ความสามารถดานภาษาอังกฤษของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา

ในระดับ B2 ข้ึนไป ตามเกณฑวัดผลความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

(1) มีแนวทางหรือหลักเกณฑในการสอบวัดผลความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานของ

มหาวิทยาลยัท่ีเปนท่ียอมรบัของสากล 

(2) สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนให

สามารถผานเกณฑในระดับ B2 

  3  4 สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  |  

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ประเด็นความเส่ียง 

ประเด็น     

ความเส่ียงที่ปรับ

ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินงาน 

ป 2564 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 

ป 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน

และบรหิารจัดการ 

ความเส่ียง 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

ความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู          

1.ดานการบริหารจัดการ           

1) การพัฒนา

บุคลากรเพ่ือให

พรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงของ

คณะ 

การพัฒนา

บุคลากรให

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาของ

คณะและ

มหาวิทยาลัย 

2 2 ปานกลาง 

 

1) สงเสริมให

บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุนมีการทำ

ผลงานและขอ

ตำแหนงทางวิชาการ

มากยิ่งข้ึน 

-คณะสงเสริมใหคณาจารยเขารวมนำเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการ และสงผลงานวิจยัตพีิมพใน

วารสารวิชาการตาง ๆ เพื่อนำไปขอตำแหนงทางวิชาการ 

รวมถึงมีการใหรางวัลการเผยแพรผลงานที่มีคุณภาพสูงแก

บุคลากรสังกัดคณะฯ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนางานวิจัยสรางสรรคที่มีคุณภาพสูง อีกดวย 

-มีการประชาสัมพันธการจัดสงคูมือปฏิบัติงานเพื่อขอ

ตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ซึ่งในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผูไดรับตำแหนงทาง

วิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 3 คน และมีผูทีย่ื่นผลงานแลวอยูใน

ขึ้นตอนพิจารณาอีกดวย 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงเทาเดิมแตมีการ

ตอบรับความเส่ียง 

โดยการใหอาจารย

และเจาหนาที่

ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลง และ

กระตุนใหอาจารยและ

เจาหนาที่มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง 

2 2 4 ปาน

กลาง 

     2) มีแผน โครงการ 

หรือกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากรท่ี

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

คณะจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี ้

1โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสตูร การใชงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (5 ต.ค. 63) 

2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creative 

Engineering (26 ม.ค. 64)  

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงเทาเดิมแตมีการ

ตอบรับความเส่ียง โดย

การใหอาจารยและ

เจาหนาที่ตระหนกัถึง

การเปลี่ยนแปลง และ
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ประเด็นความเส่ียง 

ประเด็น     

ความเส่ียงที่ปรับ

ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินงาน 

ป 2564 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 

ป 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน

และบรหิารจัดการ 

ความเส่ียง 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

3โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (6-7 พ.ค. 64) 

กระตุนใหอาจารยและ

เจาหนาที่มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง 

2) การดำเนินงาน
เกี่ยวกบัระบบ
ความปลอดภยั
ของอาคารและ
ทรัพยสินของคณะ
ยังตองดำเนินการ
ใหเปนระบบ 

การดำเนินงาน
เกี่ยวกบัระบบ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมถึง
อาคารสถานที่
ของคณะ 

1 4 ปานกลาง 
 

1) ดำเนินการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดทำประกันอัคคีภัย
อาคารและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาจัดทำ
ประกันภยั 
2) คณะ/หนวยงานมี
มาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ ปองกัน 
เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
และทรพัยสิน รวมถึง
บุคลากรและนักศึกษา 

-ตรวจสอบระบบปมน้ำดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง 
-ทดสอบการใชงาน 
-จัดซื้ออุปกรณดับเพลิงใหครบทุกตู 
-จัดทำปายทางหนีไฟใหม 
-กำหนดจุดรวมพล และจัดทำปาย จุดรวมพล 
-มีแผนการอบรมและซอมอพยพหนีไฟ 
-มีการตรวจสอบระบบสายดินในคณะ เพื่อทำการตดิตั้งใน
บริเวณที่ชำรุด/ไมมีสายดิน 
-จัดโครงการอบรมอัคคีภยัและการจัดการความปลอดภัย
ภายในอาคาร (Evacuation Fire Drill and Building 
Safety Management Training)  (13 มี.ค. 64) 
-ติดตั้งกลองวงจรปด 

โอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงยังคงเดิม แตมี
แผนการตอบรับความ
เสี่ยง  
มีระบบปองกันอัคคีภัย
ที่สามารถทำงานได 
และมีอุปกรณ
เหมาะสม ทั้งนี้ยังตอง
มาการอบรมอาจารย 
เจาหนาที่ เพือ่รองรบั
กรณีที่จะเกิดอัคคีภัย 

1 5 5 สูง 

2.ดานการเรียนการสอน           

3) จำนวนนกัศึกษาที่
เขาศึกษาไมเปนไป
ตามเปาหมาย 
(ปริญญาบัณฑิต
หรือบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
นานาชาติ) 

จำนวนนกัศึกษา
ที่เขาศึกษาไม
เปนไปตาม
เปาหมาย 

3 3 ปานกลาง 
 

1) ปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูเรยีนและผูใช
บัณฑิต 

คณะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย โดยใชระบบ AUN-QA ในการดำเนินการ มีการ
กำหนดโปรแกรม Learning Outcome (PLO) ให
สอดคลองกับความตองการของ Stakeholder ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงลดลง เนื่องจากทุก
สวนงานมีการพัฒนา
รูปแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตาง ๆ ใหมี
ความทันสมัย 

1 4 4 ปาน
กลาง 
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ประเด็นความเส่ียง 

ประเด็น     

ความเส่ียงที่ปรับ

ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินงาน 

ป 2564 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 

ป 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน

และบรหิารจัดการ 

ความเส่ียง 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

     2) การประชาสัมพันธ

หลักสูตรกับกลุม 

เปาหมาย 

คณะมีการประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทาง ดังตอไปนี้ 

-ผานสื่อสังคมออนไลน Line และ facebook  

-ออกไปประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลเกีย่วกับหลกัสูตรตาม

โรงเรียน 

-ทำ MOU รวมกับโรงเรียนมัธยมศกึษาเพ่ือเพิ่มชองทาง 

การรับนักศึกษา 

-จัดโครงการคายอจัฉริยภาพวิศวศิลปากรฯ โดยสาขาวิชา

ตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลกัสูตรใหเปนที่รูจัก

เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ทั่วประเทศ 

-การพัฒนาศกัยภาพครูเพื่อการจัดการเรยีนรูสำหรบัศิษย

ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 7 โรงเรียน ไดแก  

1โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  

2โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  

3โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎประภาคม

อุปถัมภ)  

4โรงเรียนสิรนิทรราชวิทยาลัย  

5โรงเรียนสามพรานวิทยา  

6โรงเรียนคงทองวิทยา  

7โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  

-คณะฯ จัดกิจกรรม “การออกแบบการเรียนรูแบบ 

Research Base Learning (RBL) และฝกทักษะคดิอยางมี

วิจารณญาณ” ภายใตโครงการพัฒนาศกัยภาพครูเพื่อการ

จัดการเรียนรูสำหรับศิษยในศตวรรษที่ 21 ทางออนไลน 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงนอยลงแตยังคง

ตองควบคุมความเส่ียง

ตอไปเนื่องจากมีการ

แขงขันในการรับ

นักศึกษากบัสถาบัน 

ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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ประเด็นความเส่ียง 

ประเด็น     

ความเส่ียงที่ปรับ

ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินงาน 

ป 2564 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 

ป 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน

และบรหิารจัดการ 

ความเส่ียง 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

ผานโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 64 โดยมีครูและ

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศกึษา เขารวม จำนวน 14 

โรงเรียน และมีเด็กนักเรียนเขารวม จำนวน 488 คน 

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค/การใชบริการทางวิชาการแกสังคม          

4) งบประมาณดานการ

วิจัยของคณะมี

แนวโนมลดลงทุกป 

เนื่องจากการ

ปรับเปลี่ยนรปูแบบ

การของบประมาณ 

การแขงขัน

เพื่อใหได

งบประมาณดาน

การวิจัยสูงขึ้น 

2 2 ปานกลาง 

 

1) มีโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมการ

วิจัย นวัตกรรม และ

การสรางสรรคให

สอดคลองกับ

นโยบายของ

หนวยงานภายนอกที่

จัดสรรทุน 

คณะฯ ไดกำหนดจัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู

ประสบการณดานงานวิจัย ประจำปการศึกษา 2563 : การ

วิจัยกับชาววิศวะศิลปากร ในวันที่ 15 ม.ิย. 64 แตไม

สามารถดำเนินการไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงเทาเดิม แตมีการ

ควบคุมความเส่ียง 

โดยมีการจัดโครงการ

เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการ

วิจัย 

2 2 4 ปาน

กลาง 

ความเสี่ยงใหม            

1.ดานการเรียนการสอน           

1) ความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษของ

บัณฑิตที่สำเรจ็

การศึกษาในระดับ 

B2 ขึ้นไป ตาม

เกณฑวัดผลความรู

ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

จำนวนนกัศึกษา

ที่สามารถผาน 

เกณฑในระดับ 

B2 มีจำนวนนอย 

3 4 สูง 

 

1) มีแนวทางหรือ

หลักเกณฑในการ

สอบวัดผลความรู

ความ สามารถทาง

ภาษาอังกฤษตาม

เกณฑมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยที่เปน

ที่ยอมรบัของสากล 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดใหมกีารทดสอบ SEPT 

(Silpakorn English Froficiency Test) โดยจัดซื้อสิทธิ์

การใชงาน Speexx เพ่ือพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ ใหได

ในระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR เปนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนกอน

สำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเขาไปใชระบบ 

ไดที่ http://reg.speexx.co.th/su/ เพื่อเตรียมพรอมใน

การทดสอบในชวง มีนาคม-เมษายน คณะสนับสนุนให

นักศึกษาทุกคนเขาใชระบบเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงลดลง เนื่องจาก

ทุกสวนงานมีการ

สงเสริมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อให

ผูเรยีนมีความรุ

ความสามารถดีขึ้น 

3 2 6 สูง 
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ประเด็นความเส่ียง 

ประเด็น     

ความเส่ียงที่ปรับ

ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินงาน 

ป 2564 

โอกาส/

ความถี ่
ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 

ป 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน

และบรหิารจัดการ 

ความเส่ียง 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินความเส่ียง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โดยรวม 

     2) สงเสริมและพัฒนา

ทักษะ ทางภาษา 

อังกฤษใหแกผูเรียน

ใหสามารถผาน 

เกณฑในระดับ B2 

คณะมีการสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกนกัศกึษา 

ดังนี้ 

1) โครงการวิศวะไฟฟาเสริมปญญา ดานภาษาอังกฤษ 

TOEIC ระดับเริ่มตน (Basic TOEIC) การเรยีนการสอนผาน

รูปแบบการสอนออนไลน (Online) (5 ม.ค. 64-23 มี.ค. 64) 

2) โครงการตวิเพื่อเตรยีมตัวเขาสูการสอบ TOEIC (แบบ

ออนไลน) (8-18 ก.พ. 64) 

3) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

(16-17 มี.ค. 64) 

4) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา 

โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงลดลง เนื่องจาก

ทุกสวนงานมีการ

สงเสริมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อให

ผูเรยีนมีความรุ

ความสามารถดีขึ้น 

    

 


