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 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความตระหนักและ
มองเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน และมีการพัฒนามาโดยล าดับจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนนิงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ เพ่ือให้ความเสี่ยง
ต่าง ๆ ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 
 
                                                                                  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
                                                                                         พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

*************************** 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานเพื่อช่วยระบุ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อสถาบัน และช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ใน
ระดับที่สถาบันสามารถยอมรับได้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าสถาบันสามารถด าเนินต่อไปและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ โดยบุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และควรเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มองเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและต้องการใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ผลักดันให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร จนเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการควบคุม ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ อีกท้ังได้น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า
การบริหารงานของคณะฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   กลยุทธ์ และ
ภารกิจหลัก  ของคณะฯ ที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้คณะฯ 
สามารถก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้    

  การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  ประกอบด้วย  ๔ ด้าน  ดังนี้   

๑. ด้านการเรียนการสอน 
๒. ด้านการวิจัย 
๓. ด้านการบริการวิชาการ  
๔. ด้านการบริหารจัดการ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็น หลักประกัน 

ว่าคณะฯ จะสามารถลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสส าเร็จตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑.  ให้มีการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒.  ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

          สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
๓.  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
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๔.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 
 

วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด 

ความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ควบคมุได้  และตรวจสอบได้ 

๒. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
                  ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

เป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       ๑. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
       ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                ๓. แผนบริหารความเสี่ยง สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
                ๔. บุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เสี่ยง 
                ๕. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝัง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  การด าเนินการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่ งขึ้น 
และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ส าหรับประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
       ๑.  เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
                 ๒.  สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง  
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                 ๓.  ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กร มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  
       ๔. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การบริหารและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
ประกอบด้วย ๗  ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. กำรทบทวนควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ หรือหากความเสี่ยงใดท่ียังคงเหลือยู่ในระดับที่สูง หรือองค์กรยังไม่สามารถยอมรับได้ ก็ให้น ามา
บริหารความเสี่ยงต่อไป  
         ๒. กำรส ำรวจควำมเสี่ยงและผลกระทบ เป็นการค้นหาเพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะฯ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ 
และผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งต้องพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงทั้งท่ีมาจากปัจจัย
ภายในและภายนอก การส ารวจความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม เป็นต้น 
                   ๓.  กำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลเสีย โดยต้องระบุถึง
แหล่งที่มาของความเสี่ยง และประเภท/ด้านของความเสี่ยง 
                 ๔. กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม     
                  ๕.  กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในคณะ
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 



-๔- 
 
  ๖. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการติดตามผลของการด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

๗.  กำรรำยงำน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 
ตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   

แผนผังแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง 
 

๒. ส ารวจความเสี่ยงและผลกระทบ 
 
 

๓. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
 

๔. ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ความส าคัญความเสี่ยง 

 
๕. จัดท าแผนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

 

๖. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

๗. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 



-๕- 
 

 

 

 

 

 

 

จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นการ 
ติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว 
ทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ปรากฏว่ายังมีความเสี่ยงด้านจ านวนนิสิตใหม ่
ที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  โดยมี 
ข้อมูลดังนี้ 

๑. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์สามารถรับนิสิตใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๗.๕๐  (จ านวน ๔๓  
คน จากจ านวนรับตามแผน ๔๐ คน)    

๒. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สามารถรับนิสิตใหม่ 
ได้ร้อยละ ๘๕.๐๐  (จ านวน ๓๔ คน จากจ านวนรับตามแผน ๔๐ คน)   
                    ๓. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สามารถรับนิสิตใหม่ได้ร้อยละ ๖๒.๕๐ (จ านวน ๒๕  
คน จากจ านวนรับตามแผน ๔๐ คน)        

ซึ่งจากการไม่สามารถรับนิสิตใหม่ ได้จ านวนตามแผน ส่งผลให้งบประมาณที่คณะฯ ได้รับจัดสรร
มีไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ   

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/ 
         ๒๕๖๓  วันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๖๓  มีความเห็นควรให้คณะฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเรื่อง “จ านวน 

นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต” อีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เนื่องจากยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้  และเห็นควรให้น าแผนการด าเนินงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน.มาใส่ในแผนการบริหารความเสี่ยงด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
กำรทบทวนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  



-๖- 
 

 

 

 

   
 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ท าการส ารวจปัจจัย 
เสี่ยงและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

๑. จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ไม่เปน็ไปตามแผนการรับนิสิต 

 ส่งผลต่องบประมาณที่คณะจะได้รับจัดสรร 
 ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะ 
 การคงอยู่ของคณะ 

๒. นิสิตส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมล่าช้า 

 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคณะ 
 ส่งผลต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 ส่งผลต่อการยืมเงินทดรองราชการส าหรับโครงการอื่น ๆ 
 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

๓. งบประมาณส าหรับจัดโครงการบริการ
วิชาการมีน้อย  

 การพัฒนาด้านบริการวิชาการค่อนข้างล่าช้า  
 

๔. ปัญหายาเสพติด  ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะฯ 
 ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร 
 ก่อให้เกิดอาชญากรรม 
 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๕.  ปัญหาอุทกภัย วาทภัยและสภาพ
อากาศ 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลากร 
 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อ 
 หากเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินจะเกิดผลกระทบทั้งชีวิต

และทรัพย์สิน 
๖. งบประมาณท่ีคณะฯ ได้รับจัดสรรอาจ 
ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 

 ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนิสิต ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ 

๗. การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
ของโครงการเงินทุนหมุนเวียนปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

 มีความผิดพลาด และการด าเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 
กำรส ำรวจควำมเสี่ยงและผลกระทบ 

 



 

 

-๗- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
กำรวิเครำะห์และระบุ

ควำมเสี่ยง 
 



 

 
 

 

Risk Assessment Matrix 
ความเป็นไปได้ 

ต่ ามาก/น้อยมาก ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย สูงมาก/บ่อยมาก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ/

คว
าม

รุน
แร

ง สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
สูง/วิกฤติ ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
ต่ า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ไม่เป็นสาระส าคัญ/น้อยมาก ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 โอกาส/ระดับของความเสี่ยง 

 
   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง                                                                              ผลกระทบของความเสี่ยง 

โอกาสที่เกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน  ผลกระทบ มูลค่าความเสียหายด้านทรัพย์สนิ/การเงิน  ผลกระทบต่อการด าเนินงาน คะแนน 
สูงมาก ๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า ๕  สูงมาก > ๑๐ ล้านบาท หยุดด าเนินการมากกว่า ๑ เดือน  ๕ 

สูง ๑-๖ เดือน/ครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ คร้ัง ๔  สูง > ๒.๕ แสน – ๑๐ ล้าน บาท หยุดด าเนินงาน ๑ เดือน ๔ 
ปานกลาง ๑ ปี/ครั้ง ๓  ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสน บาท มีการชะงักงนัอย่างมนีัยส าคัญ ๓ 

น้อย ๒-๓ ปี/ครั้ง ๒  น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบเล็กน้อย ๒ 
น้อยมาก ๕ ปี/ครั้ง ๑  น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการชะงักงัน ๑ 

 
                            จาก Risk Assessment Matrix  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ได้น าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบเพ่ือหาระดับของความเสี่ยง  ซึ่งมีผลจากการวิเคราะห์ รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

แผนผังประเมินควำมเสี่ยง  
(Risk Assessment Matrix) 

 



 

 
 
 

แบบประเมินความเสี่ยง 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ด้านของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
โอกาส 

(C) 
ผลกระทบ 

(L) 
ระดับความเสี่ยง 

กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน 
และกฎระเบียบข้อบังคับ 

๑.จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนิสิต 

 ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของคณะ 
 ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะ 
 ส่งผลต่อความคงอยู่ของคณะ 

๕ ๔ ๒๐ (สูง/บ่อย) 

การปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบข้อบังคับ 

๒. นิสิตส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการ
จดักิจกรรมล่าช้า 

 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคณะ 
 ส่งผลต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 ส่งผลต่อการยืมเงินทดรองราชการส าหรับ

โครงการอื่น ๆ 
 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

๔ ๒ ๘ (ต่ า/น้อย) 

กลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ๓. งบประมาณส าหรับจัดโครงการ
บริการวิชาการมีน้อย  

 การพัฒนาด้านบริการวิชาการค่อนข้างล่าช้า  
 

๔ ๓ ๑๒ (ปานกลาง) 

การปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบข้อบังคับ 

๔. ปัญหายาเสพติด  ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะฯ 
 ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร 
 ก่อให้เกิดอาชญากรรม 
 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๔ ๓ ๑๒ (ปานกลาง) 

 

ขัน้ตอนที่ ๓  
กำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 

 



 

 

ด้านของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
โอกาส 

(C) 
ผลกระทบ 

(L) 
ระดับความเสี่ยง 

การปฏิบัติงาน  ๕.  ปัญหาอุทกภัย   วาตภัยและ
สภาพอากาศ 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลากร 
 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อ 

๒ ๕ ๑๐ (ต่ า/น้อย) 

การปฏิบัติงาน  ๖. งบประมาณที่คณะฯ ได้รับ
จัดสรรอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 

 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและพันธกิจหลักอ่ืน ๆ ของคณะ 

๔ ๓ ๑๒ (ปานกลาง) 

การปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบข้อบังคับ 

๗. การด าเนินงานด้านการเงิน
และพัสดุของโครงการเงินทุน
หมุนเวียนปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

 มีความผิดพลาด และการด าเนินงานไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

๔ ๔ ๑๖ (สูง/บ่อย) 

 
 



 

-๑๑- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
กำรประเมินควำมเสี่ยง
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 



 

 
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
วิธีบริหารความเสี่ยง 

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 
๑.  จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ๒๐ (สูง/บ่อย)     
๒.  นิสิตส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมล่าช้า ๘ (ต่ า/น้อย)     
๓.  งบประมาณส าหรับจัดโครงการบริการวิชาการมีน้อย  ๑๒ (ปานกลาง)     
๔.  ปัญหายาเสพติด ๑๒ (ปานกลาง)     
๕.  ปัญหาอุทกภัย วาทภัยและสภาพอากาศ ๘ (ต่ า/น้อย)  จัดท าแผนภาวะฉุกเฉิน 
๖.  งบประมาณท่ีคณะฯ ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ ๑๒ (ปานกลาง)     
๗.  การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๑๖ (สูงบ่อย)     

 

 

 

 

 



 

-๑๓- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
จัดท ำแผนควำมเสี่ยงและ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

*************************** 
ความเสี่ยง  : จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ไม่เป็นไปตามจ านวนแผนการรับนิสิต ( ด้านการด าเนินงาน) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย : พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนา 
                              นวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
เป้าหมายหน่วยงาน  : เพ่ิมขีดความสามารถของก าลังคนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
                           และการเป็นผู้ประกอบการ 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  : ๕*๔ = ๒๐ = ระดับความเสี่ยง (สูง/บ่อย) 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตใหม่ให้มีจ านวนตามแผนการรับนิสิต 
ตัวชี้วัด  :  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐  เมื่อเทียบกับจ านวนตามแผนการรับนิสิต 

สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง/
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่
ทั่วถึงหรือไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. การประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. มีแผนและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. มีช่องทางติดต่อกับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
๓. มีช่องทางติดต่อกับ
ครูแนะแนว 

๑. สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ แนะ
แนว และรับสมัครนิสิตใหม่ 
๒. โครงการแนะแนวเชิงรุก 
๓. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย 
รวมทั้งจูงใจผู้เรียน 
๔. โครงการแนะแนวสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
๕. การน านิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะแนว 
๖. การสร้าง Group Line  ส าหรับติดต่อสื่อสารกับครู
แนะแนว  และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษาและ
พัฒนานิสิต/หัวหน้า
ส านักงาน/ประธาน

หลักสูตร/นักวิชาการ
ศึกษา 

 



 

 

สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง/
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

   ๗. การประชาสัมพันธ์คณะฯ และข่าวสารการรับสมัคร
ศึกษาต่อ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น Web Site 
มหาวิทยาลัย Web Site คณะ  FB,  Line  รายการ
วิทยุ  การแนะแนว    
๘. จัดหลักสูตร หรือค่ายวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษาและ
พัฒนานิสิต/หัวหน้า
ส านักงาน/ประธาน

หลักสูตร/นักวิชาการ
ศึกษา 

๒. ปรับปรุง
กระบวนการรับสมัคร
นิสิต 
 

๔. มีแนวปฏิบัติ
กระบวนการรับสมัคร
นิสิต คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน 

๑. สนับสนุน จูงใจและผลักดันให้บุคลากรทุกคนร่วม
ออกแนะแนวการรับสมัครินิสต 
๒. รับนิสิตโครงการพิเศษ 
๓. สร้างช่องทางการสื่อสารและติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
๔. ทบทวน  ปรับปรุง กระบวนการรับสมัครนิสิตของ
คณะ  
๕. แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค วิธีการ
แก้ไขในการแนะแนวระหว่างบุคลากรด้วยกัน 

 

 

 

 



 

สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง/
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒. การแข่งขันระหว่างสถาบัน
ศึกษามีสูง 

๓. สร้างความโดดเด่น
ด้านหลักสูตรและการ
ประชาสัมพันธ์ 

๕. มีโครงการความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการให้
ทุนการศึกษาและการ
รับเข้าท างานหลังจบ
การศึกษา 
 

๑. พัฒนาโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการให้ทุนการศึกษาและการรับเข้าท างานหลังจบ
การศึกษา 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่น  
๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษาและ
พัฒนานิสิต/หัวหน้า
ส านักงาน/ประธาน

หลักสูตร/นักวิชาการ
ศึกษา 

๓. จ านวนประชากรที่จะเข้าสู่วัย
เรียนมีจ านวนลดลง 

๔. ค่านิยมในการเลือกเรียน
สาขาวิชาการเรียนเกษตรของ
ผู้เรียนมีน้อย 

๑. ประชาสัมพันธ์โดยการยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
การความส าเร็จด้านการเกษตร 
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการเรียนเกษตรที่มุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและท างาน 
๓. ประชาสัมพันธ์อาชีพหลังจากจบการศึกษา 
๔. ให้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการแนะ
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

๔. หลักสูตรอาจยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 

๔. การส ารวจความ
ต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕. การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

๖. หลักสูตรใหม่ที่
ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้เรียน 

๑. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการ 
๒. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่น  
๔. ส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าเพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

*************************** 
ความเสี่ยง  : การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
                (ด้านการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบข้อบังคับ) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน   
เป้าหมายหน่วยงาน  : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน   
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  : ๔*๔ = ๑๖ = ระดับความเสี่ยง (สูง/บ่อย) 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือลดความผิดพลาดการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตัวชี้วัด  :  ความผิดพลาดในการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ  
             ประเด็นในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จะไม่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง/
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะยัง
ไม่เข้าใจวิธีการด าเนินงานหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. การให้ความรู้ด้าน
การเงินและพัสดุแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ
เพ่ิมข้ึน 

๑. การให้ความรู้ด้านการเงินและพัสดุแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี/หัวหน้า
ส านักงาน 

๒. ระบบการควบคุมภายในการ
ด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
ของโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณอาจจะ
ไม่ประสิทธิภาพ 

๒. ออกแบบระบบการ
ควบคุมภายในด้านการ
การเงินและพัสดุของ
โครงการเงินทุน
หมุนเวียนฟาร์ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๒. มีระบบการควบคุมภายใน
ด้านการการเงินและพัสดุของ
โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. ออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการ
การเงินและพัสดุของโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



         

 

 

แผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค.๒๕6๓ – 3๐ ก.ย. ๒๕6๔) 
ประเด็น/ประเภทภัยพิบัติ ต.ค. 

6๓ 
พ.ย. 
6๓ 

ธ.ค. 
6๓ 

ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
6๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ก าหนดแผนการด าเนินงานเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

            คณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน   

คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  
2. จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง             คณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำน

ควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน   
คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  

3.อุทกภัย 
แผนป้องกัน 
-เฝ้ำระวังและติดตำม กำรเกิดอุทกภัย 
แผนส ำรอง 
-ก ำหนดพ้ืนที่/อำคำร รองรับผู้ประสบภัยอุทกภัยเพ่ือควำม
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ 
แผนเผชิญเหตุ 
-จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ เพ่ือรำยงำนควำม
เคลื่อนไหวและติดตำมสถำนกำรณ์ 
-จัดอบรมนิสิตและบุคลกร เพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุอุทกภัย 
แผนฟื้นฟู 
-ซ่อมแซมอุปกรณ์ ห้องเรียน และพร้อมท ำควำมสะอำดให้
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ 
-ระวังเรื่องสุขอนำมัย เมื่ออยู่ในพื้นที่เคยน้ ำท่วม 
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ควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน   
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4.วำตภัย 
แผนป้องกัน 
-ตรวจสภำพควำมปลอดภัยของอำคำร ส ำนักงำนอยู่เสมอ 
-เฝ้ำระวังและติดตำม กำรเกิดวำตภัย 
แผนส ำรอง 
-ก ำหนดพ้ืนที่/อำคำร รองรับผู้ประสบภัยวำตภัยเมื่อเกิดเหตุ 
แผนเผชิญเหตุ 
-จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ เพ่ือรำยงำนควำม
เคลื่อนไหวและติดตำมสถำนกำรณ์ 
-จัดอบรมนิสิตและบุคลกรกับพนักงำนหรือหน่วยงำนภำยนอก
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุวำตภัย 
แผนฟื้นฟู 
-ส ำรวจควำมเสียหำยและควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ของ
พนักงำนผู้ประสบภัย 
-ควำมสะอำด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่ง
สำธำรณประโยชน์และระบบสำธำรณูปโภคสิ่งช ำรุดเสียหำยให้
กลับคืนสู่สภำพปกติโดยเร็ว 

            คณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำน
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.อัคคีภัย 
แผนป้องกัน 
-ตรวจตรำดูแลภำยในบริเวณสถำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ปลั๊กไฟ สวิทซไ์ฟและสำยไฟฟ้ำ 
-ฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟขั้นพื้นฐำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ หรือ
บุคลำกร/นิสิต 
แผนส ำรอง 
-ก ำหนดพ้ืนที่/อำคำร เพื่อรองรับผู้ประสบภัยอัคคีภัยเมื่อเกิด
เหตุ 
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ควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน   

คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  
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แผนเผชิญเหตุ 
-จัดตั้งศูนย์กำรป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
-จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ เพ่ือรำยงำนควำม
เคลื่อนไหวและติดตำมสถำนกำรณ์ 
-จัดอบรมนิสิตและบุคลกร เพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุอุกทกภัย 
แผนฟื้นฟู 
-ท ำกำรตรวจสอบถึงสำเหตุกำรเกิดเพลิงไหม้ และสรุป
ค่ำเสียหำย จ ำนวนผู้ ได้รับบำดเจ็บ พร้อมจัดท ำรำยงำน
สอบสวนเหตุกำรณ์ไฟไหม้ต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 
-ท ำกำรซ่อมแซมอำคำรที่ได้รับควำมเสียหำย 
 
6.ภัยจำกควำมไม่สงบในพืน้ที่ 
แผนป้องกัน 
-เฝ้ำระวังและติดตำม ปัญหำที่เกิดข้ึน 
แผนส ำรอง 
-ก ำหนดพื้นที/่อำคำร เพื่อใช้ในกำรรับฟังปัญหำ และแนวทำง
แก้ไข 
แผนเผชิญเหต ุ
-จัดตั้งศูนย์รับฟงัปัญหำ ที่จะส่งผลกระทบต่อมหำวทิยำลัย 
-จัดตั้งศูนยป์ระสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ เพื่อรำยงำนควำม
เคลื่อนไหวและติดตำมสถำนกำรณ์ 
แผนฟื้นฟ ู
-ฟื้นฟูควำมเสียหำยให้กลับคืนสภำวะปกติเมื่อเหตุกำรณ์สงบ  
และให้มีกำรส ำรวจควำมเสียหำย หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงปกติกลับคืนมำ 
-รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนส ำรองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชำที่
เก่ียวข้องทรำบ 

            คณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน   

คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  
 



     
    

 

 



 

 

 

 

 

 

 


