
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   

จังหวัดปทุมธำนี 



 

ค ำน ำ 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี              
ปีงบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย              
ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรหรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์              
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย  ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน  และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เป็น
แนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้าน
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
                                คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการบริหารความ  
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) ในรูปแบบที่มีการ
รายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยสั่งการมายังคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้าน
บริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติรวม
ทั้งหมด  22  ประเดน็ ดังนี้ 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
 
พันธกิจ 

ด้านกลยุทธ์ 
ด้านการ

ด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

ด้านนโยบาย 
กฎหมาย 

ความ
ปลอดภัย

จาก
อันตราย

และภยัพิบัต ิ

รวม 

ด้านการผลติบัณฑติ 1 ประเด็น 1 ประเด็น 1 ประเด็น 1 ประเด็น - 4 ประเด็น 
ด้านการวิจัย 1 ประเด็น 2 ประเด็น 1 ประเด็น 1 ประเด็น - 5 ประเด็น 
ด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

1 ประเด็น 2 ประเด็น 1 ประเด็น 1 ประเด็น - 5 ประเด็น 

ด้านบริหารจัดการ 1 ประเด็น 2 ประเด็น 2 ประเด็น 2 ประเด็น 1 ประเด็น 7 ประเด็น 
รวม 4 ประเด็น 7 ประเด็น 5 ประเด็น 5 ประเด็น 1 ประเด็น 22 ประเด็น 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหาร

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ที่มีผลการวิเคราะห์ ประเมิน โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงขึ้นไป จ านวน 10 ประเด็น จ าแนกตามประเภทความเสี่ยง 5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 1 



 

ด้ำนกลยุทธ ์
ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
วิศวกรทำงสังคม 
S1 หลักสูตรระยะสั้นไมห่ลากหลาย 1.สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ประชาชนหรือคนในสังคมมีสภาพไม่คล่อง

ทางการเงิน 
2.จ านวนผู้สนใจที่จะเลือกเรียนตามความต้องการมีน้อยลง 

 
 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก 

O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมี
จ านวนน้อยมาก 

1.มีข้อจ ากัดด้านกรอบระยะเวลาในการท าวิจัย 
2.ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของชุมชนยังมีน้อย 

O2 ผลงานวิจัยท่ีเกดิจากการส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องยังมีจ านวน
น้อยมาก 

1.มีจ านวนเครือข่ายส่งเสริมการจดทะเบียนให้ทุนจ านวนน้อย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

O3 จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ 1. ประชากรวัยเรียนลดลง 
2. ค่านิยมเรื่องใบคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีลดลง แตม่ีความสนใจเรยีน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างอาชีพและรายได้ 
3. ประชากรในวัยเรยีนไมส่นใจการเป็นลูกจ้างของบริษัท แต่สนใจสร้าง
อาชีพและรายได้ ด้วยตนเองมากขึ้น 

O4 ผลการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของ สป.อว. 
2.หน่วยงานท่ีก ากับดูแลการด าเนนิงานยังขาดการส่งเสรมิการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 2 



 

ด้ำนกำรเงิน 

ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก 

F1 รายได้การวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.มีอัตราแข่งขันยืนขอรับทุนการสนับสนุนการท าวิจัยจากภาคภาครฐัและ
ภาคเอกชนสูง 
2.ถูกตัดงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

F2 รายได้บริหารทรัพย์สินและรายไดไ้ม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.นโยบายรัฐบาลในการให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ และใหบุ้คลากรท างาน
WFH  
2.สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

F3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น 1.นโยบายภาครัฐ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
เช่น งบยุทธศาสตร์, U2T 
2.มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
3.คนล้นงาน 

 
 

ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

C1 ผลการประเมินตามแผนการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินทุกปี         
2.ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (EIT) ไม่สามารถควบคมุได ้
 

 
 

ด้ำนควำมปลอดภัยจำกอนัตรำยและภัยพิบัติ 

ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

H1 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ภายในมหาวิทยาลัย 

1.สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของประเทศยังคง
ต้องเฝ้าระวังการแพรร่ะบาด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หน้า 3 



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยน าแผนยุทธศาสตร์ ใช้เป็นกรอบในการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร และควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายของมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรง มีแผนส ารองในภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดความม่ันใจว่าระบบ
ต่าง ๆ มีความพร้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง และท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

แผนบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดให้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2565 ในประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบที่อาจจะท าให้แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุได้ จากนั้นคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท า แผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย น าเสนอให้มหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตาม
แผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักการ      
และความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า 
 2. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ความคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 3. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือการบริหารปัจจัย      
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย 
ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ        
ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทัน             
กับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง     
การบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการ
ประชุมปฏิบัติการคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันด้วย
เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านโอกาสและอุปสรรค          
และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์  
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน และความ

อดทน 
2. มีความร่วมมือกับสถานประอบการ ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบที่ เอ้ือต่อการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
4. เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มืออาชีพ 
5. การพัฒนานักศึกษา โดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
6. การจัดการเรียนการสอนท าใหผูเรียนขยันและอดทน และมีความ หลากหลายในรูปแบบการจัด

การศึกษา 
7. ระบบสงเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
8. ทักษะความสามารถของบุคลากร ในบางดานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
9. มีผูน าที่ไดรับการยอมรับ 
10. มีเงินคงคลัง เงินรายไดที่เปนกระแสเงินสดและสินทรัพยเพ่ือการพัฒนาและสรางมูลค่าเพ่ิมของ

มหาวิทยาลัย 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ ดานภาษาอังกฤษนอย 
2. นักศึกษามีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยนอย 
3. คุณภาพบัณฑิตยังไมเปนที่พอใจของผูใชบัณฑิต โดยเฉพาะทักษะในการท างานสายอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรยังไมสงเสริมใหเกิดคุณภาพงานและการพัฒนาบริการ 
5. ขาดการประชาสัมพันธการจัดการ ภาพลักษณและสื่อสารภายในองคกร 
6. การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษายังไมเพียงพอและยังขาดการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

ทั้งในและนอกเวลา (หองสมุด, ศูนยคอมพิวเตอร , หองปฏิบัติการตาง ๆ, วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน, 
เครื่องปรับอากาศ, พาหนะ) 

7. การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและเผยแพร เกิดผลนอย ไมถึงเกณฑที่พึงประสงค 
8. การบริหารการเบิกจายงบประมาณ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. ระบบสนับสนุนการพัฒนาดาน อาคารสถานที่ของสวนกลางยังไมเอ้ือตอการพัฒนางานของหนวย

งานและ คณะ 
10. ระบบการใหบริการบางสวน มีข้ันตอนมากและไมเอ้ือตอการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
11. คุณวุฒิทักษะความรูต าแหนงทางวิชาการของอาจารยยังไมถึงเกณฑที่พึงประสงค 
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12. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู ความเขาใจ ในระบบ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน 

13. ขาดวิสัยทัศนรวมของบุคลากรในการขับเคลื่อนพันธกิจ 
14. งบประมาณแผนดินสวนใหญเปนงบบุคลากร งบพัฒนาและงบลงทุนมีนอย 
15. เงินรายไดจากการด าเนินงานตามภารกิจชะลอตัวไมเพียงพอ 
 
โอกำส (Opportunities) 
1. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายในและนอกประเทศ 
2.  มีเครือขาย MOU ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
3. โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร มีมาตรฐานหลักสูตรระดับ AC 
4. มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่น าไปใชประโยชนในทองถิ่นและ สถานประกอบการ 
5. มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรใหเอ้ือตอการพัฒนา 
6. โอกาสของจ านวนนักศึกษา และอาจารยตางชาติเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปดประชาคมอาเซียน 
7. โอกาสการมีเวทีพ้ืนที่การเผยแพรแสดงศักยภาพ และเรียนรู ตอประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู 
8. การพัฒนางานเพิ่มรายไดจากการด าเนินการ 
9. การไดรับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล 
 
ภัยคุกคำม (Threats) 
1. นโยบายของรัฐในการยุบรวมมหาวิทยาลัย 
2. คานิยมของสังคมตอคุณภาพบัณฑิต 
3. การถูกตรวจสอบก ากับดาน QA จาก สกอ./สมศ. อยางตอเนื่องและซ้ําซอน 
4. การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการวิจัยและการเรียนการสอนภาครัฐและเอกชนยังไมเพียงพอ 
5. มีการแขงขันสูงท าใหสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ 
6. นักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลงและมีความรูพ้ืนฐานต่ ากวาเกณฑและมีคานิยมในการเรียน 
7. นโยบายระเบียบขอบังคับของรัฐไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
8. งบประมาณของรัฐเพ่ือ สนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารความเสี่ยง          

ที่เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยมีการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
2. การบริหารความเสี่ ยงต้องมีการด า เนินงานอย่าง เป็นระบบตามมาตรฐานที่ ก าหนด                              

มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน         

ความเสียหายในด้านต่าง ๆ 
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม           

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะกวดต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

7. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร 

ค ำจ ำกัดควำมที่เกี่ยวของกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

▪ ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ ความส าเร็จ
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้  ความเปนไปได
ของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นที่สงผลกระทบในทางลบตอการบรรลุวัตถุประสงค COSO : Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission)  

▪ กำรจัดระดับควำมเสี่ยง (Risk Rating) คือการน าความเสี่ยงที่ประเมินไดมาจัดซึ่งมีอยู 3 ระดับ
คือ ต่ า สูง และสูงมาก เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารส าหรับการเลือกจัดการกับความเสี่ยง  ที่มีระดับ
ความส าคัญกอน  

▪ เจำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) คือ หนวยงานที่ท าใหเกิดความเสี่ยง หรือหนวยงานที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้น และเปนผูประเมินความเสี่ยง/จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง         
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/ใหขอเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ าเสมอเพ่ือใหผลการบริหาร        
ความเสี่ยงบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  

▪ แผนผังควำมเสี่ยง (Risk Map) คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธของความเสี่ยงกับวัตถุประสงค
ขององคกร ความเสี่ยงกับความเสี่ยง สาเหตุกับ ความเสี่ยง สาเหตุกับสาเหตุและระดับความรุนแรง/ผลกระทบ 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

▪ ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือ มาตรวัดหรือ จุดเตือนภัย (Trigger 
Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพ่ือใชประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของแผนบริหาร
ความเสี่ยง และตองสอดคลองกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance  

▪ คำระดับควำมเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) คือ การก าหนดระดับความเสี่ยงในเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพที่องคกรจะสามารถยอมรับ ความเสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยงโดยก าหนดใหสอดคลอง
กับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปหรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งไมควรต่ํากวาคา “ระดับ 3”  

▪ ชวงเบี่ยงเบนของคำระดับควำมเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Tolerance) คือการก าหนดคา        
ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยู ในระดับที่องคกรยังสามารถยอมรับไดเชน + 5% หรือ +1 เดือน 
เปนตน โดยก าหนดใหสอดคลองกับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าป  หรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งอาจ   
จะเทากับหรือต่ ากวาคา “ระดับ 3” ได  

▪ ควำมเสี่ยงขั้นตน (Gross Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (กอนที่จะมีการควบคุม) ซึ่งจะท า
ใหการด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  

▪ ควำมเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังจากใสการควบคุมที่
มีอยูเขาไปในการบริหารงานแลว ซึ่งหากยังคง เหลืออยูในระดับสูง-สูงมาก หนวยงานก็ควรใหความสนใจเปน 
พิเศษและจัดท าแผนเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอไป 

ประเภทของควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (สำกล)   

         ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ ผู้น า 

และนโยบายในการบริหารงานรวมถึงการก าหนดทิศทางองค์การ  

  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาร การเงิน การเบิกจ่าย 
สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity  

  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก 
ๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลาในการปฏิบัติงาน 
อันตรายในการปฏิบัติงาน  

  ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk)  คือ การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานล้าสมัย 

 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk)  คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ที่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 
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ประเภทของควำมเสี่ยง (ปัจจัยภำยใน/ปัจจัยภำยนอก) 
  1.ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

  2.ปัจจัยภำยนอก เช่น ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 

กลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1.Take (กำรยอมรับ) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากกรปฏิบัติงานและภายใต้ระกับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

  2.Treat (กำรลด) หมายถึง การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3.Terminate (กำรหลีกเลี่ยง) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากท าการใช้กลยุทธ์นี้ อาจต้องท าการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้
หรือไม่เพ่ือท าการปรับเปลี่ยนต่อไป 

  4.Transfer (กำรโอนควำมเสี่ยง)  หมายถึง การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคล 
หรือองค์กรอื่น  

  กระบวนการ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทาง 
COSO การก าหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสกัดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ขององค์กร 

  ข้อก าหนดที่ส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายระดับกระบวนการ “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” หมายถึง 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น อาทิ ความรวดเร็ว ความผิดพลาด กระบวนการบ ารุงรักษา 
ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ รอบระยะเวลา ความถูกต้อง ความครบถ้วน เป็นต้น 
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กระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น
แนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในทุกระดับ  และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมี
กระบวนการ ดังผังภาพนี้ 

 

1. กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่    
ในกระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบความเสี่ยงหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงได้ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้หน่วยงาน/
องค์กร  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้น
อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง (Root case) เพ่ือจะได้วิเคราะห์          
และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิด 
เรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร
ค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว 

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้ อบังคับ          
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร  กระบวนการ
ท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ         
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กร
อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ  ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก การตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร สถำนที่) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน การเงิน งบประมาณ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท า
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ
หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
สุขภาพร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 

  
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การจ าแนกและพิจารณาล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likeihood) และผลกระทบ (Impact) และน ามาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและ  ผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของ หน่วยงานขึ้น ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพ แวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหาร  ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ใน  การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณท่ีระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้ คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยหำย (L) 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ ระดับคะแนน 

1=น้อยมำก 2=น้อย 3=ปำนกลำง 4=สูง 5=สูงมำก 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (C) 

มูลค่าความเสียหาย C 1 < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น–2.5 แสนบาท 2.5 แสน-10 ล้าน >10 ล้านบาท 

อันตรายต่อชวีิต C 2 เดือดร้อน ร าคาญ บาดเจ็บเลก็นอ้ย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

หรือ  หรือระดับ หรือระดับ ทางการแพทย์ หรือระดับ หรือระดับ 

ระดับความปลอดภัย C 3.1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ C 3.2 พึงพอใจ >80% >60-80% >40-60% >20-40% ≤ 20% 

หรือข่าวสารจากสื่อมวลชลในเชิงลบ C 3.3 1 ข่าว/เดอืน 2 ข่าว/เดอืน 3 ข่าว/เดอืน 4 ข่าว/เดอืน ≥ ข่าว/เดอืน 

จ านวนลูกคา้ที่ได้รับความเสียหาย C 4 กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบผู้ทีเ่กี่ยวข้อง กระทบผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยตรงทั้งหมด โดยตรงทั้งหมด 

  บางราย เป็นส่วนใหญ ่ ทั้งหมด และผู้อืน่บางส่วน และผู้อืน่มา
กราย 

จ านวนผู้ร้องเรียนต่อเดือน C 5 น้อยกว่า 1 ราย 1–2 ราย 3-5 ราย 5-6 ราย 7 รายขึ้นไป 

  (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) 
 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสยีหำย (L) 
ระเบียบคู่มือปฏบิัติ L 1 มีทั้ง 2 อย่างและ มีอย่างใดอย่างหนึ่ง มีทั้ง 2 อย่าง  มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีทั้ง 2 อย่าง

และ 
  มีการปฏิบัติตาม มีการปฏิบัติตาม แต่ปฏิบัติตามอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือไมถ่ือ 
ไม่ถือปฏิบัต ิ ไม่ถือปฏิบัต ิ

    ปฏิบัติ   
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ L 2 ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน  
ของผู้บังคับบัญชาหรือหนว่ยงานอื่น 
ๆ 

     หรือมากกว่า 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวน  L 3 ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 
การปฏิบัติงาน       
ความถี่ในการเกิดขอ้ผิดพลาด L 4 5 ปี/ครั้ง 2 - 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 – 6 เดือน/ครัง้ 1 เดือน/ครั้ง 
การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/คร้ัง)     ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า 
โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ L 5 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแนน่อน 
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง L 6 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 

 

หมำยเหตุ - ค่า C 1 และ L 4 ปรับตามเกณฑ์ของ สตง.แล้ว 
  - C = Consequent  - L = Likelihoods 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก ดังตาราง 

 2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  แต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ รุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้  สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ  จัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ  รุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ เสี่ยงในระดับใด   

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ  ความ
เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่  ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง ตามล าดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ ความเสี่ยง = 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซ่ึง ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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3. กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุม 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่  ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม  แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 
 3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้ม
ค่าท่ีจะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 
 3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ ปรุง
ระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้ 
 3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง จัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น  การหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการ ด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
 3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่ สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล  ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด  
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่ เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ  ด าเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย  กิจกรรมที่ก าหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติม 
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4. แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
เมื่อได้พิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมและผลการประเมินกิจกรรมควบคุมว่าได้เกิดผลเป็นอย่างไร

บ้างแล้ว  ถ้าพบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจหรือยังมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู่ ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใช้ในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อไปโดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะให้มีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป  

4.1 เกณฑ์กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อมหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาส
และผลกระทบแล้ว จึงจัดล าดับความเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดดังนี้  

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ไม่จ าเป็นต้องเสนอกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยให้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม  

 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพอยอมรับได้ แต่จ าเป็นต้องมี
การติดตามเฝ้า ระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย  

 3) ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้โดย การเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที  

4.2 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง ไม่เกิน 3 ปัจจัย 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
ก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาการ
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่เก่ียวโยงกับหลายฝ่าย ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
5.1 กำรติดตำมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนด

ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  
5.2. กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง        

ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

6. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความ
เสี่ยง และเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
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ส่วนที่ 3 

กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ 2565 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองงานก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้อง
มีบทบาทส าคัญ ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการน าระบบ
บริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง  ๆ      
อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับองค์กรยอมรับได้  ประเมิน
ได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์          
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือท าหน้าที่     
ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี     
ท าหน้าที่เป็นประธานผู้บริหารหน่วยงานสายสนับสนุน 

3) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการ
ด าเนินการระบุ จัดท าและทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพ่ือระดมสมอง การใช้ข้อมูลอดีต การใช้รายงาน
การตรวจสอบจากแบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมี 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

3.1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

3.2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
3.3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรฐกิจสร้างสรรค์ 
3.4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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4) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญก่อนไปท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ ๆ 

5) มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดมาตรการควบคุม    
ความเสี่ยง โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการ
วิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

6) มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ 
 6.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง         
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 
 6.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
 6.3 มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหาย ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 6.4 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 6.5 มีการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย โดยรอบ 
6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
1. ปัจจัยเสี่ยง 

คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ และได้
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจากค่าโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ ทั้งหมด 22 ประเด็น ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่ามีปัจจัยความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ยอมรับไม่ได้ ต้องหาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง จ านวน 5 ด้าน  10 ประเด็น คือ 

1) ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ประเด็น   
 - หลักสูตรระยะสั้นไม่หลากหลาย   
2) ด้านการด าเนินงาน จ านวน 4 ประเด็น 
 - ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อยมาก 
 - ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด

ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจ านวนน้อยมาก 
 - จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ 
 - ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx          

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3) ด้านการเงิน จ านวน 3 ประเด็น 
 - รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 - รายได้จากบริหารทรัพย์สินและรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
4) ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ประเด็น  
 - ผลการประเมินตามแผนการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

บริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
5) ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ จ านวน 1 ประเด็น 
  - ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในมหาวิทยาลัยได ้
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2. กำรประเมินโอกำสและผลกระทบ และระดับควำมเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สมรรถนะการ
เป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

เป้ำประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกร
ทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส  

การประเมิน 
ผลกระทบ  

คะแนน
รวม 

 
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 
1.สร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย เพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)  

หลักสตูรระยะสั้นไม่
หลากหลาย 

L=3 C=4 ด้านกลยุทธ์ 12 สูง 

2.เพื่อใหน้ักศึกษา 
ส าเรจ็การศึกษาตลอด
หลักสตูร  

จ านวนนักศึกษาคงอยู่
ลดลง 

L=3 C=3 ด้านการด าเนินงาน 9 ปานกลาง 

3.เพื่อยกระดับการ
เรียนรูต้ามปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ (Productive 
Learning 
Philosophy) 

งบประมาณในการจดัการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ 

L=2 C=3 ด้านการเงิน 6 ปานกลาง 

4.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

L=2 C=3 ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

6 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk)

ขอ้ 2
ความเสีย่งสงูมาก

ขอ้ 1
ความเสีย่งสงู

ขอ้ 3,4
ความเสีย่งปานกลาง

ความเสีย่งนอ้ย

ความเสีย่งนอ้ยมาก

ระ
ด
บั

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ

ค
ว
า
ม
รนุ

แ
รง
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
เป้ำประสงค์ : วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และมีความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส  

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก 
1.  เพื่อสร้างบัณฑติ
สมรรถนะสูง บ่มเพาะ
ความเป็นผูป้ระกอบ 
การจิตอาสา และ
สร้างวิศวกรสังคม 

จ านวนผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่มีจ านวนน้อยมาก 

L=1 C=4 ด้านกลยุทธ์ 4 
 

น้อย 

2. เพื่อส่งเสรมิการ
พัฒนาผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานา 
ชาติ 

ผลงานการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติยังมีจ านวนน้อย
มาก 

L=5 C=4 ด้านการด าเนินงาน 20 
 

สูงมาก 

3. เพื่อพัฒนาผลงาน 
วิจัยและนวตักรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการจด
ทะเบียน 

ผลงานวิจัยท่ีเกดิจากการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวตั 
กรรมจนมีการจดทะเบยีน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังมีจ านวนน้อยมาก 

L=5 C=4 ด้านการด าเนินงาน 20 
 

สูงมาก 

4. เพื่อพัฒนาผลิตผล
งานและนวัตกรรม
ตามโจทยเ์ชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น 

รายได้จากการวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

L=5 C=4 ด้านการเงิน 20 
 

สูงมาก 

5.เพื่อให้การวิจัยมี
ความถูกต้องตาม 
ระเบียบข้อบังคับ 

กฎ ระเบยีบข้อบังคับ ไม่
เอื้อต่อการวิจัย 

L=1 C=1 ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

1 น้อยมาก 

 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk)

ความเสีย่งสงูมาก

ขอ้ 1 ขอ้ 2,3,4
ความเสีย่งสงู

ความเสีย่งปานกลาง

ความเสีย่งนอ้ย

ขอ้ 5
ความเสีย่งนอ้ยมาก

ระ
ด
บั

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ

ค
ว
า
ม
รนุ

แ
รง
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้ำประสงค์ : เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำงำนพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริม
การสร้างแบรนดเ์มือง
แห่งอนาคตตาม
รูปแบบพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG  

จ านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพจัดการต้นเอง
ยังมีจ านวนน้อยมาก 

L=2 C =4 ด้านกลยุทธ์ 
 

8 
 

ปานกลาง 

2. เพื่อพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดเผยแพร่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

จ านวนผู้เข้าชมศูนยก์าร
เรียนรตูามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 

L=2 C =4 ด้านด าเนินการ 
 

8 
 

ปานกลาง 

3. เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัเป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

จ านวนเครือข่ายการ
พัฒนาครูเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูฯ้ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

L=3 C =2 ด้านด าเนินการ 
 

6 
 

ปานกลาง 

4.เพื่อการบริหาร
จัดการรายได ้

รายได้บริการวิชาการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

L=1 C=4 ด้านการเงิน 4 
 

น้อย 

5. เพื่อให้การเบิกจ่าย
มีความถูกต้องตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎ ระเบยีบข้อบังคับ ไม่
เอื้อต่อการด าเนินงาน 

L=1 C=1 ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

1 น้อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk)

ความเสีย่งสงูมาก

ขอ้ 4 ขอ้ 1,2
ความเสีย่งสงู

ความเสีย่งปานกลาง

ขอ้ 3
ความเสีย่งนอ้ย

ขอ้ 5
ความเสีย่งนอ้ยมาก

ระ
ด
บั

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ

ค
ว
า
ม
รนุ

แ
รง
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ : ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และวิจัย มีประสิทธิภาพการ

ท างาน มีวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณภาพชีวิที่ดี 
 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปล

ค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance 
University) 

ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

L=2 C=4 ด้านกลยุทธ์ 8 
 

ปานกลาง 

2.เพื่อการบริหาร
จัดการรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

2.1 จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการรับ 

L=5 C=5 ด้านการด าเนินงาน 25 
 

สูงมาก 

2.2 รายได้จากบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

L=3 C=5 การเงิน 15 
 

สูง 

3.พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวทิยา ลัย
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 

ผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
EdPEx ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

L=4 C=3 ด้านการด าเนินงาน 12 
 

สูง 

4. พัฒนามหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance 
University) 

ผลการประเมินตามแผนการ
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

L=4 C=4 ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

16 สูง 

5.เพื่อให้การเบิกจ่าย
ความถูกต้องตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

5.1 การจัดซื้อ จัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

L=3 C=3 ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

9 ปานกลาง 

5.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
มีแนวโน้มสูงขึ้น 

L=3 C=5 การเงิน 15 
 

สูง 

6. เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรสั
โคโรน่า 2019 ภายใน
มหาวิทยาลยั 

ไม่สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรสัโคโร
น่า 2019 ภายใน
มหาวิทยาลยัได ้

L=3 C=4 ด้านความ
ปลอดภัยจาก

อันตรายและภยั
พิบัติ 

12 สูง 
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ตารางแสดงระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk)

ขอ้ 2.2,5.2 ขอ้ 2.1
ความเสีย่งสงูมาก

ขอ้ 1 ขอ้ 6 ขอ้ 4
ความเสีย่งสงู

ขอ้ 5 ขอ้ 3
ความเสีย่งปานกลาง

ความเสีย่งนอ้ย

ความเสีย่งนอ้ยมาก

ระ
ด
บั

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ

ค
ว
า
ม
รนุ

แ
รง

โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง



 

สรุปแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ด้ำนควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง 
ระดับควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

1. ด้ำนกลยุทธ์ 1.หลักสูตรระยะสั้นไม่หลากหลาย 3x4 = 12 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
2.จ านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีจ านวนน้อยมาก 1x4 = 4 ยอมรับได ้
3.จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองยังมีจ านวนน้อยมาก  2x4 =8  ยอมรับได ้
4.ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วย งานภาครัฐ (ITA) ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 

2x4 = 8 ยอมรับได ้

2. ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

1.จ านวนนักศึกษาคงอยู่ลดลง  3x3 = 9 ยอมรับได ้
2.จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการที่ไดร้ับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3x3= 9 ยอมรับได ้

3.ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อยมาก 5x4 = 20 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
4.ผลงานวิจัยท่ีเกดิจากการส่งเสรมิผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบยีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังมีจ านวนน้อยมาก 

5x4 = 20 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 

5.จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 4x2 = 8 ยอมรับได ้
6.จ านวนเครือข่ายการพัฒนาครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3x2 = 6 ยอมรับได ้

7.จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ 5x5 = 25 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
8.ผลการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ EdPEx ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 

4x3 = 12 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 

3. ด้ำนกำรเงิน 1.งบประมาณไมเ่พียงพอต่อการบริหารงาน 2x3 = 6 ยอมรับได ้
2.รายได้จากการวิจยัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4x5 = 20 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
3.รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1x4 = 4 ยอมรับได ้
4.รายได้จากบรหิารทรัพยส์ินและรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3x5 = 15 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
5.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโนม้สูงขึ้น 3x5 = 15 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 

4. ด้ำนนโยบำย 
กฎหมำย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

1.นิสิตขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

2x3 = 6 ยอมรับได ้

2.กฎ ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการวิจัย 1x1 = 1 ยอมรับได ้
3.กฎ ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 2x2 = 4 ยอมรับได ้
4.ผลการประเมินตามแผนการด าเนินงานการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4x4 = 16 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 

5.การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 3x3 = 9 ยอมรับได ้
5. ด้ำนควำม
ปลอดภัยจำก
อันตรำยและภัย
พิบัติ 

1.ไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ภายในมหาวิทยาลัยได ้

3x4 = 12 ควบคุม,ลดความเสี่ยง 
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 แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ 
ด้ำนกลยุทธ ์

ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ 

ผู้ก ำกับติดตำม/
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

S1 หลักสตูรระยะสั้นไม่หลากหลาย 1.สถานการณ์โควิด-19 ท าให้
ประชาชนหรือคนในสังคมมีสภาพไม่
คล่องทางการเงิน 
2.สถาบันภายนอกมหีลักสูตรระยะ
สั้นท่ีหลากหลาย 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ก าหนดการจดักิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดท า
หลักสตูรระยะสั้น  
  - วิเคราะห์ความต้องการ 
  - ส ารวจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น 
  - วิเคราะห์คู่แข่งว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง 

 
 

ต.ค. 64 

 
 
 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

 

2. จัดการเรียนการสอนแบบสมัฤทธิบัตร ต.ค. 64 - 

3. การจัดท าประกาศเรื่องคลังหนว่ยกิต ม.ค. 65 - 

 

 

 

 

 

 

หน้า 24 



 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสิรมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก 

O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติยังมีจ านวนน้อยมาก 

ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน ของ
ชุมชนยังมีน้อย 

     สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดการจดั
กิจกรรม/โครงการ มรีายละเอียดดังนี้ 
1.การให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 

เม.ย.65 
 
 
 

เม.ย.65 

 
 

591,500 
 

ใช้เงินใน
กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักย 
ภาพนักวิจัย ให้
สามารถเขียน
ข้อเสนอโครง 
การวิจัย 
(100,000บาท) 

  
 

 398,840 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการสรา้งผลงานเพื่อตีพิมพ์
ในระดับนานาชาต ิ
3.อบรม “การเขียนบทความวิจัย” เพื่อตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลนานาชาต ิ
4.กิจกรรม การเผยแพร่และการน าเสนอผลงานการ 
วิจัยระดับชาติและระดับ นานาชาติ 
5.การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการเขียน
ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาต ิ
6.การจัดตั้งท่ีปรึกษา (Mentor) เพื่อให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ
7.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารแต่ละฉบับ 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

O2 ผลงานวิจัยท่ีเกดิจากการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังมีจ านวนน้อยมาก 

มีจ านวนเครือข่ายส่งเสริมการ
จดทะเบียนให้ทุนจ านวนน้อย 

     สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดการจดั
กิจกรรม/โครงการ มรีายละเอียดดังนี้ 
1. ร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

พ.ย.64 

 
 
- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร มิ.ย.65 40,000 

3. การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้และจัดแสดงผลงานท่ี
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพยส์ินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัฯ 

ส.ค.65 30,000 

4. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร 

ก.ค.65 - 

5.การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ KPI ของโครงการพี่เลี้ยง 
(Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา 
(TLO) ส านักงานปลัดการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมมีหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นพ่ีเลี้ยง 
  - ร่วมจัดท าโครงสร้าง ระบบงาน ระเบียบ/ประกาศ
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา 
  - รับค าปรึกษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
  - จัดท าระบบฐานข้อมูล Patent ของมหาวิทยาลัย 
  - เข้ารับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
มหาวิทยาลยัพี่เลีย้ง 
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

  - อบรมปฏิบัติ Patent Search & Patent 
Landscape & Patent Mapping ด้านสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ 
  - รับการฝึกจากพ่ีเลี้ยง.พร้อมปฏบิัติการยกร่างค าขอ 
สาขา วิศวกรรม เคมี และการออกแบบผลติภณัฑ์ 
  - Negotiation 
  - Business Model Canvas 
  - การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
  - ฝึกประสบการณด์้านการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา และเข้าร่วมเจรจาต่อรอง
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) 
  - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.64-ม.ค.65 
 
 

ม.ค.65-เม.ย.65 
 

มิ.ย.65-ก.ค.65 
ก.ค.6-ส.ค.65 
ก.ค.65-ก.ย.65 
พ.ค.65-ส.ค.65 

 
 

มี.ค.65, ก.ย.65 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

O3 จ านวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตาม
แผนการรับ 

1.ประชากรวัยเรียนลดลง 
2.ค่านิยมเรื่องใบคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตรลีดลง แต่มีความ
สนใจเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพและรายได ้
3.ประชากรในวัยเรียนไม่สนใจ
การเป็นลูกจ้างของบริษัท แต่
สนใจสรา้งอาชีพและรายได้ ด้วย
ตนเองมากขึ้น 
 

     ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ก าหนดการจดักิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษารับเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา             
มีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดท าโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
จังหวัดปทุมธาน ี 
  - โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
จังหวัดสระแก้ว 
  - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกท่ี 19           
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
  - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกท่ี 12              
(ค่ายจักรพงษ์) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี            
  - กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์          
(ค่ายพรหมโยธี)  อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 
  - กองก ากับการต ารวจตะเวนชายแดนที่ 12 (ค่าย
เจ้าพระยาราชสภุาวดี) อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว 

 
 
 
 

พ.ค.65 

 
 
 
 
- 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2. เปิดรายวิชาสมัฤทธิบัตรของแตล่ะคณะ ดังนี้   
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  15 รายวิชา     
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 120 รายวิชา 
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 101 
รายวิชา 
  - คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 58 รายวิชา 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 70 
รายวิชา 
  - คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 81 รายวิชา 

พ.ย.64-มี.ค.65 - 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น 
คณะ หลักสูตร 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. โรงเรือนอัจฉริยะ 
2. ปั้นดินเป็นรายได้ 
3. Solidworks ส าหรับงาน

อุตสาหกรรม (Solidworks for 
Industrial) 

4. พีแอลซีเบคฮอฟ์ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม (PLC Beckhoff 
for Industrial) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด 
2. ประกาศนียบัตรพื้นฐานทาง

เคมี 
3. ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน 
4. Risk Assessment หัวใจส าคัญ

ของการประเมินตนเองทุก
ประเภท 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. นวัตกรสังคม 
2. พลเมืองตื่นรู้ 
3. การจัดการชุมชนเข้มแข็ง 
4. พลิกโฉมร้านค้าสูธุ่รกิจดจิิทัล

ครบวงจร 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

O4 ผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ EdPEx ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.ไม่มีความชัดเจนในแนว
ทางการประเมินตามเกณฑ์ 
EdPEx ของ สป.อว. 
2.หน่วยงานท่ีก ากับดูแลการ
ด าเนินงานยังขาดการส่งเสริม
การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เกณฑ์ EdPEx ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

     งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพมีการ
ก าหนดการจดักิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
1. โครงการพัฒนาระบบการท างานตามเกณฑ์ EdPEx 
  - ออกแบบระบบงานเพื่อปิด GAP และก าหนด
ตัวช้ีวัด EdPEX 
  - ถ่ายทอดวิธีการไปสู่การปฏิบัต ิ
  - ประชุมติดตามปรับปรุงผลการ ด าเนินงาน ทุก 3 
เดือน 

 
 
 

ต.ค.-พ.ย.64 
 

พ.ย.64 
พ.ย.64-ม.ค.65 

 
 
 

103,440 
 

30,400 
19,000 

งานมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ศึกษา ดูงาน องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็น
เลิศดา้น EdPEx และน าความรู้ทีไ่ด้มาพัฒนางาน 
EdPEx ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ 
 

 
 

พ.ย.64-ม.ค.65 

 
 

18,400 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร 
  - อบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรตามเกณฑ์ TQA  
  - อบรมเครื่องมือ EdPEx หมวดที่ 1-6  

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

75,000 
45,000 

4. โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน EdPEx 
มหาวิทยาลยั 
  - ประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน EdPEx เดือนละ 
1 ครั้ง 
 
 

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

30,000 
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ด้ำนกำรเงิน 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.มีอัตราแข่งขันยื่นขอรับทุน
การสนับสนุนการท าวิจยัจาก
ภาคภาครัฐและภาคเอกชนสูง 
2.ถูกตัดงบประมาณจากแหล่ง
ทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

     สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดการจดั
กิจกรรม/โครงการ มรีายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดหาทุนสนบัสนุนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมผ่านการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน การสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนการวิจัยกับหนว่ยบริหารทุนวิจยัชั้น
น าของประเทศ (PMU) ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ได้แก่ วช. , 
สวก. ,สวรส. ,NIA , บพท. ,บพค. ,บพข. นอกจากน้ียัง
มีเครือข่ายแหล่งทุนเพื่อเตมิ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ประกอบด้วย  
  - ภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., 
เทศบาล, อบต.), พัฒนาชุมชน (พช.) จังหวัด 
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว, ธนาคารออมสิน, 
ธนาคารกรุงไทย 
  - ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จ านวนอย่าง
น้อย 2 แห่ง   

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 
- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก 
ประกอบด้วย 
ครั้งท่ี 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
โครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตรเ์พื่อตอบโจทย์
แหล่งทุน”  

 
 
 
 
 

ต.ค.64 
 
 
 

100,000 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชงิพาณิชย์” 
ครั้งท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบ
แนวคิดและ supply chain analysis ส าหรับ
งานวิจัย”  
ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจดุเด่น
ของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Technology 
evoluation canvas, Business model canvas  
และImpact pathway” 
ครั้งท่ี 5  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์และการขอรับการรับรอง” 
ครั้งท่ี 6  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัย
ท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

พ.ย.64 
 
 

ธ.ค.64 
 
 

ม.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

มี.ค.65 

3. การบ่มเพาะชุดวิจยั เพื่อยืนยันขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายนอกและภายใน 
ครั้งท่ี 1 อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Concept Proposal) ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ  
ครั้งท่ี 2 อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Proposal) 
ครั้งที่ 3 อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
(Concept Proposal)ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 

 
 

ต.ค.64 
 
 
 
 

ต.ค.64 
 

ต.ค.64 

200,000 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

F2 
 

รายได้บริหารทรัพยส์ินและ
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. นโยบายรัฐบาลในการให้
นักศึกษาเรียนออนไลน์ และให้
บุคลากรท างาน WFH  
2. สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

     งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มีการก าหนด
กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1.จัดหารายได ้
  - จัดตั้งศูนย์ Uni Learning center ท าหลักสตูรการ
อบรม ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งใน
รูปแบบ Online และ Onsite   
  - จัดตั้งศูนย์ Uni Food Valley Thailand พัฒนา
งานวิจัยนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าแปรรูปด้านเกษตร พรอ้มท้ังพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตดา้นการผลติอาหารและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
  - จัดตั้งศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดแสดงและขาย
สินค้า Valaya เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมของ
ประเทศ  
  - เปิดหอพักนานาชาติ เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษาทุกระดับช้ัน พร้อมท้ังเปิด
เป็นห้องพักรายวันในการจัดหารายได้  
  - ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์ฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพและศูนย์ความหลากหลาย ให้เป็นไป
ตามสถานการณ์  
  - ท าโปรโมชั่น ตามช่วงเทศกาลเพื่อเพิ่มยอดขาย    
  - เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการ  

 
 
 

ม.ค..64-มิ.ย.65 
 
 

ม.ค..64-มิ.ย.65 
 
 
 
 
 

ม.ค..64-มิ.ย.65 
 
 

พ.ย.64-มิ.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ธ.ค.64 
 
 

ต.ค.64-ธ.ค.64 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 

3,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 
- 
 
 
- 
- 

งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

2.ลดค่าใช้จ่าย 
  2.1 จัดทบทวบกรอบอัตราก าลังของแต่ละธุรกิจ  
  2.2 กิจกรรมลดต้นทุนด้วยการบริหารจดัการวตัถุดิบ 
 

 
ต.ค.64-ธ.ค.64 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
50,000 

- 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  - วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ของงานบริหารทรัพย์สิน  
  - จัดหาสินค้า อุปโภค บริโภคและการบริการให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  - จัดหา Supplier เพิ่ม  
  - โปรโมทพ้ืนท่ีให้เช่าท ากิจกรรมทั้งห้องปฏิบัติ การ 
ห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นท่ีอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลยั 
  - จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน
บริหารทรัพย์สินและรายได้  

 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
ต.ค.64-ธ.ค.64 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
 

ต.ค.64-ธ.ค.64 

 
30,000 

 
500,000 

 
- 

300,000 
 
 

100,000 

F3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

1.นโยบายภาครัฐ มอบหมายให้
มหาวิทยาลยัด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ เช่น งบ
ยุทธศาสตร์, U2T 
2.มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
3.คนล้นงาน 

     มหาวิทยาลัยมีการก าหนด กิจกรรม/โครงการ 
รายละเอียดดังนี ้
1.จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา และหาแนวทาง
ในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

 
 

ต.ค..64 

 
 
- 

งานบริหารบุคคล 
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ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

C1 ผลการประเมินตามแผนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
บริหารงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมินทุกปี         
2.การรับรู้ของผูม้ีส่วนได้เสียทั้ง
ภายใน และภายนอก ในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไม่
ชัดเจน 
3.ไม่เกิดการบูรณาการงาน ITA 
กับงานประจ า 
4.ไม่มีระบบในการก ากับติดตาม
ที่ชัดเจน 

     งานบริหารบุคคลมีการก าหนดการจัดกจิกรรม/
โครงการ มรีายละเอียดดังนี ้
1.ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสฯ  ทุกไตรมาส 
ไตรมาส 1  
  - ช้ีแจงผลการด าเนินงานปีท่ีผา่นมา 
  - ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการและผูร้ับผดิชอบ
ตัวช้ีวัด 
  - ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในปี 2565 ภายใต้
สถานการณ์ Covid-19 
  - ช้ีแจงรูปแบบการบูรณาการโครงการประเมิน
คุณธรรมฯกับงานประจ า 
  - มอบหมายการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการรับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
  - จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ตามข้อ O36 (กองกลาง) 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ 
O39  (งานนิติการ) 
ไตรมาสที่ 2  
  - ช้ีแจง คู่มือการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2565 
ฉบับ สนง.ปปช. 
  - ติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานตาม
มาตรการ รอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 
 
 

ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 65 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,250 
 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
งานสื่อสารองค์กรและ

การตลาด 
งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

  - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
พัฒนาระบบประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติประจ าปี ตามข้อ O36 
  - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 
  - รับทราบปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 
ไตรมาสที่ 3  
  - รับข้อมูลจากการด าเนินงานตามประเด็นข้อค าถาม
ในแบบ OIT และส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 
  - ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลตามแบบวัด OIT ของ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในระดับมหาวทิยาลัย ก่อนน าเข้า
ระบบ ITAS  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้าย 
ไตรมาสที่ 4 
  - แจ้งผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้คณะกรรมการฯทราบ 
  - วิเคราะห์ข้อมูล ตามข้อ O42 ผลการวิเคราะห์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 (ประกอบการ
เสนอรายงาน กบ.และสภามหาวิทยาลัย) 
  - วิเคราะห์ข้อมูล ตามข้อ O28 ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการด าเนินงาน การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหิารงาน  
  - จัดท าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,250 
 
 
 
 
 
 
 

10,250 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

2.สร้างความรับรู้และการปฏิบัตติามมาตรการ 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรับรู้และการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม 
o42 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 
    • ให้ความรู้ตามข้อค าถามตามแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
  - เพิ่มช่องทางการสื่อสาร /จัดท าข้อมูลช่องทางการ
สื่อสารให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก  
    • จัดท าหน้าเวปไซต์ข้อมลูธรรมาภิบาลและการ
ประเมินคุณธรรมฯ โดยเฉพาะ ในหน้าเวปไซต์หลัก
ของมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์  
  - เพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมลู/จัดท าแผนการ 
สื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก  
    • สื่อสารข้อมูลโครงการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ  
  - เพิ่มข้อมูลในการท าความเข้าใจ จัดท าหรือจดัส่ง
สื่อในเรื่องคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ ให้กับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอก 
    • โครงการ รวบรวม หรือผลติสื่อเอกสารอิเลคโทร
นิคส์ หรือInfographic ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความ
รับรู้ให้เกดิขึ้นกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายใน (IIT) และผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
    • กิจกรรมเผยแพร่สื่อผา่น Social Media กลุ่ม
ไลน์ หรือเฟสบุ๊คส์มหาวิทยาลัย  

 
ครั้งท่ี 1 = ธ.ค. 64 
ครั้งท่ี 2 = มี.ค. 65 

 
 
 
 

ธ.ค. 64 
 
 
 
 

 ต.ค.64 – มิ.ย.65 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64-ม.ค.65 
 
 
 
 

ต.ค.64 – มิ.ย.65 
 
 
 

 
44,500 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

  - เพิ่มกระบวนการก ากับ ตดิตาม โดยผู้รับผิดชอบ
ต้องจัดท ารายงานการด าเนินการให้ประธานฯ ทราบ
ทุกวันท่ี 30 ของทุกเดือน 
    • ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดเป็น
ผู้รายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ 
    • ในระดับหน่วยงานภายใน ผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด
เป็นผู้รายงานให้คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายให้
เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทราบ 
  - ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการด าเนินงาน การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหิารงาน  
  - การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลศิด้วยรูปแบบสื่อดิจิทลั 

ต.ค.64 – ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.65 
 

ต.ค.65 

 

3.อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้กับ
ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกประเภท  
  - จัดประชุมอบรมความรู้ในการพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงานให้กับตัวแทน 
คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/หน่วยงานระดับกอง 
  - การสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานพร้อมทั้งเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบ 
  - จัดประชุมติดตาม ผลการพัฒนาระบบคณุธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานให้กับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/หน่วยงานระดบักองหลังจากอบรมให้ความรู ้
  - กิจกรรมคดัเลือกหนว่ยงานตน้แบบ “ผู้พัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ หน่วยงาน”ยอดเยีย่ม  
  - กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมี
คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
 
 

ม.ค. 65 
 
 

พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 
 

ส.ค.65 

44,500 
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ด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ 
 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ (ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม/โครงกำร) 
ก ำหนดเสร็จ งบประมำณ ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

H1 ไม่สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 
ภายในมหาวิทยาลัยได ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของประเทศ
ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่
ระบาด 

     มหาวิทยาลัยมีมาตรการการเฝ้าระวัง ดังนี ้
1.ปรับเปลีย่นการปฏิบัติงาน เช่น work from home 
การสอนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ หรือรูปแบบ
ผสมผสาน 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

 
500,000 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
งานสื่อสารองค์กรและ

การตลาด 
งานอาคารสถานท่ี 

2.ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเข้าภายในอาคาร ต.ค.64-ก.ย.65 

3.ติดตั้งแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือตามจุดต่าง ๆ ต.ค.64-ก.ย.65 

4.ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายในหน่วยงานต่าง ๆ 2 เดือนครั้ง 

5.รายงานสถานการณต์่อผู้บริหาร เกี่ยวกับผู้ตดิเช้ือ 
กลุ่มเสี่ยง และบคุคลต้องสงสัยทุกวัน 

ต.ค.64-ก.ย.65 

6.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงคส์ร้างจิตส านึกของ
บุคลากรไม่ให้เป็นผู้แพรเ่ชื้อ 

ต.ค.64-ก.ย.65 

7.สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน ์ ต.ค.64-ก.ย.65 

8.ตรวจคัดกรองให้บุคลากร ด้วย ATK ต.ค.64-ก.ย.65 

9.จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานการณโ์ควิด 

พ.ย.64 

10.วางแผนการจัดตั้ง Home Isolution ให้กับ
บุคลากร หากสถานการณร์ุนแรงมากข้ึน 

พ.ย64 
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ค ำน ำ 
  แผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับเหตุฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ประสบเหตุสามารถทราบขั้นตอน 
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุจากไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล และเหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน     
โดยทุกคนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และไม่สับสน
ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุได้เบื้องต้น เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และ
ทรัพย์สินให้น้อยที่สุด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใช้บริการตามสมควร 

 

ด้วยความปรารถนาดี 
    คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

   ด้านบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 

1. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากรและผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่าง
ระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยขึ้น
เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
2.2 เพ่ือสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการ 
2.3 เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 

 
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำคำรและสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน 
กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 
ประกอบด้วย 7 คณะ 1 วิทยาลัย มีที่พักอาศัยส าหรับบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งอาคารส านักงานต่าง ๆ อีก
มากมาย  
 แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย 
3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 แผนก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
(1) แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
(2) แผนอบรม 
(3) แผนตรวจตรา 

ระยะที่ 2 แผนขณะเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
(1) แผนดับเพลิง 
(2) แผนอพยพหนีไฟ 

ระยะที่ 3 แผนหลังเกิดเหตุ 
(1) แผนบรรเทาทุกข์ 
(2) แผนบูรณะฟ้ืนฟู 
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แผนก่อนเกิดเหตุ 

3.1.1 แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
   เป็นแผนที่เน้นความส าคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตส านึกในการป้องกันการเกิด 
อัคคีภัยโดยให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานแผนส ารองฉุกเฉินในการ
จัดท าแผนการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยส าหรับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ เช่น การก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนดผู้น าในการขนย้ายทรัพย์สิน ก าหนดผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษา
ทรัพย์สินในพ้ืนที่พัก ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสู ตรการดับเพลิงขั้นต้น) 
ก าหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
   (2) ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานในการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน และ
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์ให้
บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยโดยการให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารที่
อาจจะเกิดไฟไหม้และการลอบวางเพลิง 

   3.1.2 แผนกำรอบรม 
   เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ
ส าหรับบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

 (1) การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้นวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบต าแหน่งที่ตั้ง
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงาน จุดตัดกระแสไฟฟ้า (คัทเอาท์) ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียง และพร้อมที่จะตัดไฟ
ได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่
อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้
วิธีการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น 

 (2) การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติโดยการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอย่างน้อยปีละ1 
ครั้ง ทั้งนี้กาฝึกซ้อมตามแผนส ารองฉุกเฉินควรประกอบด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ การฝึกซ้อมย่อย และการ
ฝึกซ้อมสถานการณ์จ าลอง ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.1.3 แผนตรวจตรำ 
เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของ

อาคาร ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้โดยด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีคณะผู้ดูแลที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 
(2) จัดท าแผนการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
(3) ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคารรวมทั้งเครื่องตรวจจับควันถังดับเพลิง

เส้นทางอพยพหนีไฟ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (4) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่วัสดุ 

ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
อัคคีภัยหากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ให้รีบแก้ไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
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(5) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงการซ่อมบ ารุง
และตรวจตราปั๊มน้ าสายท่อน า และถังดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุของน้ ายา
นั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 
   (6) จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 
ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้”“ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น   
 (7) แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 

(8) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ใน 
สภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดีไม่มีเสียหายหรือช ารุดตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษและวัสดุอ่ืน ๆ ที่
ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น จัดท าผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงานผู้ดูแลอาคาร หรือห้อง
เวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจน และท่ัวถึง 
   (9) จัดท าผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงานผู้ดูแลอาคารหรือห้อง
เวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 
   (10) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดท าสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สินตลอดจนเอกสารส าคัญที่สามารถ
ขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเรียงล าดับความส าคัญ เช่น ก าหนดแถบสีแดง หมายถึงมีความส าคัญอันดับ 1 
ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง มีความส าคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายล าดับต่อมาพร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
   (11) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจข้อมูลและเอกสารส าคัญเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลส ารองในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลและเอกสารที่จัดท าส ารองไว้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
ภายหลังเกิดภัยพิบัต ิ

(12) ก าหนดความถี่ในการส ารวจตรวจตราตามแผนการตรวจตราอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
 

 3.2 แผนขณะเกิดเหตุ 

   3.2.1 แผนดับเพลิง 

(1) การแจ้งเหตุ เมื่อมีผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ในกรณีที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ ให้ท าการดับเพลิง
ทันที ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ หากไม่สามารถดับเพลิงเองได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่หรือผู้บังคับบัญชา
ทราบหลังจากนั้นแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย ภายในโทร 441, 442 ดับเพลิง
เทศบาลท่าโขลง โทร. 02-529-5153  และดับเพลิงเทศบาลพระอินทร์ราชา โทร. 035-361-262 

(2) การดับเพลิงขั้นต้น 
    (2.1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรกท าการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและ
หากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรีบสับคัทเอาท์ลงก่อน (2.2) แจ้งเหตุที่งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยกันดับเพลิง 

(2.3) แจ้งชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง มหาวิทยาลัย 
(2.4) กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่างประตู ในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด 

    (2.5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจ าชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(3) การดับเพลิงขั้นลุกลาม 

 (3.1) ให้พนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่น ารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและ
รถยนต์ส่วนบุคคลไปจอดยังสถานที่ที่ปลอดภัย (ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นผู้ก าหนด
สถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับการจอดรถยนต์) 

หน้า 42 



 

(3.2) ให้ยามรักษาการณ์จัดการจราจรโดยรอบคณะ/หน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์และเอกสารที่ส าคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก 

(3.3) ให้เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่ส าคัญไปยังจุดรวมพลที่ก าหนด  
(ให้เป็นอ านาจของผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยที่จะเปลี่ยนแปลงจุดรวมพลได้ตามความเหมาะสม) 

3.2.2 แผนอพยพหนีไฟ 
   ในกรณีไม่สามารถท าการดับเพลิงขั้นต้นได้ โดยไฟไหม้ลุกลาม และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังมาไม่ถึง
ที่เกิดเหตุให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการให้ท าการอพยพบุคลากร ผู้มาติดต่อราชการและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน 
   (1) ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพ่ือด าเนินการควบคุมพ้ืนที่และอ านวยการปฏิบัติการแจ้ง
ประกาศ และการแนะน าเจ้าหน้าที่ให้อพยพตามแผนที่ก าหนด 

(2) ก าหนดให้มี “จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยส าหรับการ อพยพเจ้าหน้าที่ในการอพยพหนี 
ไฟเมื่อเพลิงไหม้ข้ันลุกลาม และให้ด าเนินการดังนี้ 

(2.1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
    (2.2) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันทีเช่น ผู้ที่ท าหน้าที่ขนย้าย
ทรัพย์สินและเอกสารส าคัญต่าง ๆ ให้รีบอพยพหนีไฟเป็นต้น 

(2.3) พนักงานขับรถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของทางราชการที่จอดภายในบริเวณ
กรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด ให้รีบน ารถยนต์ออกไปจอดยังสถานที่ท่ีปลอดภัย 

(2.4) ยามรักษาการณ์ด าเนินการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบ และจัดการจราจรให้
ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย 
    (2.5) ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่ก าหนดไว้แต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่ม
ควันให้คลานต่ า และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 
    (2.6) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดพร้อมรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริงจะได้ท าการค้นหาเพ่ือช่วยชีวิตต่อไป 

(2.7) หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บหรือ
หมดสติให้รีบน าส่งแพทย์พยาบาลโดยเร็ว 

(2.8) ควบคุมไม่ให้ใครกลับเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 

3.3 แผนหลังเกิดเหตุ 

   3.3.1 แผนบรรเทำทุกข์ 
หลังจากระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์และยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้ว ให้ด าเนินการบรรเทา

ทุกข์จากความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
   (1) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
   (2) การส ารวจความเสียหาย 
   (3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับค าสั่ง 
   (4) การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต 

(5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
   (6) การประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
   (7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   (8) การปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้ภารกิจสามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด 
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3.3.2 แผนกำรฟื้นฟูบูรณะ 
   (1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟ้ืนฟูบูรณะขั้นต้นโดยการจัดตั้ง“หน่วยบรรเทาทุกข์”ร่วมกับ 
“หน่วยระงับภัย” 

(2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้และด าเนินการน าส่งแพทย์เพ่ือรับการ
รักษาอย่างถูกต้อง 
   (3) ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย 
   (4) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ 
   (5) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
   (6) ปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

(7) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 
   (8) ในกรณีที่อาคารของคณะ/หน่วยงาน ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ให้ด าเนินการ
จัดหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราวของคณะ/หน่วยงาน และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น  หนังสือเวียน บน
เว็บไซต์ แจ้งทางอีเมล์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 

4. งบประมำณ 
 ใช้งบประมาณกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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แผนฉุกเฉินกรณีน้ ำท่วม 
 
1.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือป้องกนัชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือเกิดมลพิษ 
 อันเนื่องมาจากน้ าท่วม 
 
2. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรฉุกเฉิน 

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 
- วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดเหตุ 

2.2 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
- กระสอบทราย 

   - ปั๊มน้ าไดรโว่ 
2.3 ก าหนดจุดที่จะต้องท าการตั้งแนวกระสอบ เพ่ือกันน้ าจากภายนอกอาคาร 
2.4 ส ารวจจุดที่น้ าท่วมถึงและมีระบบไฟฟ้า  

 
3.แผนระงับเหตุ 

3.1 ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ สภาวะน้ าท่วม และเหตุการณ์ร่วมอ่ืน ๆ 
3.2 ผู้บริหารประกาศภาวะฉุกเฉินน้ าท่วม 
3.3 ผู้มีหน้าที่น ากระสอบทรายไปตั้งก้ันรั้วแนวกระสอบตามจุดต่าง ๆ 
3.4 ผู้มีหน้าที่เร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ 
3.5 ผู้มีหน้าทีตั่ดระบบไฟฟ้าในจุดที่อันตรายหรือจุดที่มีความเสี่ยง 

 
4.แผนฟื้นฟู 

4.1 ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ 
4.2 ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ 
4.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม และท าความสะอาด เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เกิดความเสียหายให้กลับคืนสู่

สภาพปกติ 
4.4 ในกรณีที่น้ าท่วมเข้าภายในอาคาร จนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ด าเนินการ

จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวให้กับหน่วยงานนั้น ๆ  
 
5.งบประมำณ 
 ใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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แผนฉุกเฉินกรณีสำรเคมีรั่วไหล 
 
1.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางท่ีใช้ในการระงับเหตุภาวะฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดสารเคมีหกรั่วไหลรวมไปถึงการบรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะเกิดเหตุและฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มหลงัการเกิดเหตุ 
 
2. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรฉุกเฉิน 
 2.1 ก าหนดให้หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและการใช้สารเคมี ต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดเก็บ การใช้งาน
อย่างเคร่งครัด  
  - การจัดเก็บสารเคมี/น้ ามัน/กรด/ด่าง 
  - การขนย้ายน้ ามัน/สารเคมีไปใช้ 
  - การถ่ายเทและการใช้สารเคมีต่าง ๆ 
  - การเบิกและการใช้สารเคมี 
 2.2 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีอย่างเพียงพอในบริเวณท่ีมีการ
จัดเก็บและการใช้สารเคมี  
  - ห้องจัดเก็บสารเคมี, ที่พักสารเคมีเสีย พื้นที่การท างาน เช่น ถุงมือยางกันสารเคมี ผ้าปิดจมูกกัน
ไอระเหย รองเท้ากันสารเคมี ถังขยะอันตรายส าหรับทิ้งอุปกรณ์ท่ีปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น 
  - แนวรางระบายน้ าฝนรอบบริเวณ 
 2.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
  
3.แผนระงับเหตุ 

3.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 - ตะโกนให้ดัง แจ้งเพ่ือนร่วมงานว่า “น้ ายาเคมีหก น้ ายาเคมีหก มาช่วยกันหน่อยเร็ว” 
 - รีบถอยห่างจากพ้ืนที่เกิดเหตุในระยะที่ปลอดภัย  
 - ด าเนินการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ  
3.2 ควบคุมสถานการณ์ 
 - ท าการปิดกั้นพ้ืนที่ 
 - ระบายอากาศบริเวณที่มีสารเคมีหกรั่วไหล 
3.3 ค้นหา และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

- ตรวจสอบบริเวณโดยรอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ 
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าตัวส่งโรงพยาบาล 

3.4 หยุดการรั่วไหล และระงับการแพร่กระจาย 
 - พยายามระงับการรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุและป้องกันการแพร่กระจ่ายโดยใช้วัสดุดูดซับ 
3.5 การท าความสะอาด 
 - กรณีเป็นของเหลว รอจนกการดูดซับหรือท าลายฤทธิ์สารเคมีที่ให้สิ้นสุดเสียก่อน จึงค่อยลงมือ

ท าความสะอาด โดยใช้พลั่วตักสารดูดซับใส่ภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้และปิดให้สนิท 
 - กรณีเป็นของแข็ง ให้ท าความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม อาจใช้ทรายชื้นคลุก แล้วใช้

พลั่วตักกวาดพ้ืนนด้วยแปรงและท าความสะอาด 
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3.6 การจ ากัดของเสีย 
 - ของเสียที่เป็นของแข็ง/เหลว ที่บรรจุในภาชนะจะต้องปิดให้เรียบร้อย พร้อมกับติดฉลากไว้ที่

ภาชนะบรรจุให้ชัดเจน 
 - ส่งไปจัดเกบ็ ณ จุดที่ก าหนดและแจ้งผู้รับผิดชอบ เพ่ือรอการส่งไปก าจัดภายนอกต่อไป 

 
4.แผนฟื้นฟู 

จัดท ารายงานส่งผู้บริหาร เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ และหามาตรการป้องกันมิให้เกิดซ้ าอีก 
  

5.งบประมำณ 
 ใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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