
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566
1. การบริหารจัดการหลักสูตร

1.1 หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานวิชาชีพ 
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. / ปิดหลักสูตร

1.2 หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาเหตุให้การแข่งขัน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติลดลง (ประกันคุณภาพภายนอก :TABEE/ABET)

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-based Education : OBE ส่งผลให้ต้องปิดหลักสูตรภายใน 3 ปี

1.4 เกิดภาวะฉุกเฉิน ท าให้อาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และไม่สามารถหาอาจารย์ได้ทัน ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามพันธกิจ
2. การรับนักศึกษา

2.1 จ านวนนักศึกษาจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
การได้งานท าของนักศึกษา และชื่อเสียงของคณะฯ

2.2 ภาควิชาไม่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนดไว้ ท าให้รายรับจากค่าเล่าเรียนลดลง 
และส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของคณะฯ
3. งานวิจัย

3.1 การจัดอันดับ Ranking ลดลง ท าให้ความสามารถในการแข่งขัน และชื่อเสียงลดลง
3.2 การปิดโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน ท าให้เกิดการ

ฟ้องร้อง
4. งานบริการวิชาการ

4.1 ผู้รับบริการขาดความเชื่อม่ันในการรับบริการ
5. งานบริหารความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

5.1 ความเสียหายของอาคาร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เนื่องจากเกิดอัคคีภัย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
พันธกิจได้
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** ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
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1. การบริหารจัดการหลักสูตร

1.1 หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานวชิาชีพ 
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. / ปิด
หลักสูตร

O 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร/วัตถุประสงค์หลักสูตร และ
ตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ีไ่ด้ก าหนดไว ้
2. ขาดความต่อเนือ่งในการก ากับ 
ติดตามการบรหิารหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ
3.เกิดความสูญหายของข้อมลูในการ
กรอกข้อมูลในระบบ Che-QA Online
(ระบบล่ม) 

1 5 5 สูงมาก - จัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร วิธีการวัด และประเมินผลนักศึกษา
ได้ตามผลลัพธ์การเรยีนรู ้
- จัดท าระบบ MIS องค1์ เพื่อก ากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ฯ

คณบดี /รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ งานวิชาการ / 
ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก 

2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 1) มีโอกาสที่จะเกดิต่ ากวา่ 10 %
- ผลกระทบ (I = 5) ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 

หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัย หรือ ถูกถอน
ใบอนุญาต คณะไม่ได้รับการรบัรองวทิยฐานะ ถูกฟ้องร้อง 
คณะวิชาถูกปิด

1.2 หลักสูตรไม่ได้รับการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาเหตุ
ให้การแข่งขันระดับประเทศและระดบั
นานาชาติลดลง (ประกันคุณภาพภายนอก 
:TABEE/ABET)

O 1. หลักสูตรขาดความเขา้ใจในการ
ขอรับการรบัรองคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
2. หลายหลักสูตรอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ จึงส่งผล
ให้ไม่สามารถขอรบัการรบัรองฯ ใน
กรอบระยะเวลาอันสั้น

5 2 10 สูง มีการวางแผนการจดักิจกรรมเตรยีมความพรอ้มให้กับหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี ที่วางแผนขอรบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ก าหนดแผนการเตรยีมความพรอ้มรบัการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดบัหลักสูตร-คณะฯ
2. การแต่งตั้งคณะทีป่รึกษาจากภาคอุตสาหกรรมประจ าหลักสูตร/ภาควิชา 
(Industrial Advisory Board: IAB)
3. การประชุมรว่มกับหลักสูตรระดบัปริญญาตรคีณะวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อ
เตรียมความพรอ้มรบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
4. การอบรม/สัมมนาของอาจารย์ในหลักสูตรที่ขอรบัการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
5. สนับสนุบงบประมาณในการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
รายละเอียดโครงการสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พรอ้มต่อการท างานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (ภายใต้โครงการบริหารจัดการ)
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณบดี /รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ/งาน
วิชาการ /งานประกัน

คุณภาพ/ศูนย์วิศวศึกษา            
เชิงรุก 2566

- โอกาสที่จะเกดิ (L= 5) มีโอกาสที่จะเกิดมากกวา่ 90%  
- ผลกระทบ (I = 2) ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 

หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ   เฉพาะหน่วยงานในส่วนงาน 
หรือ มีข่าวที่ไม่ดใีนสังคมออนไลน์หรอืหนังสือพมิพ ์ผลการ
ประเมินด้อยกว่าคู่แขง่ไมไ่ด้

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ประชุม กก.คณะฯ  คร้ังที่ 1/2566
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ผู้รับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. การบริหารจัดการหลักสูตร (ต่อ)
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-
based Education : OBE ส่งผลให้ต้องปิด
หลักสูตรภายใน 3 ปี

O 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนไม่ด าเนินการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามแนวทาง Outcome-
based Education : OBE และ
นักศึกษาไม่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 
2. ขาดการฝึกอบรมให้กับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม OBE 

1 5 5 สูงมาก 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนเรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่ วิธีการวัด 
และการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
2. มีผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมลู-สรุปผลลัพธ์ (Outcome) ของผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษา-ข้อเสนอแนะในการวัดและประเมินผลการเรียนแกอ่าจารยผ์ู้สอนแบบ Active Learning    
4. จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ (KM) เพื่อน าไปเผยแพร่ 
5. จัดท าโครงการทุนวิจัยเพือ่สร้างนวตักรรมการเรียนรู้ด้านวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและ
นวัตกรรมการท าวิจยัทีผ่ลักดันให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน รวมทั้ง เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ทีส่อดคล้องกับการสร้าง Engineering Innovators with 
Entrepreneurial Sense
รายละเอียดโครงการสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Multi-Disciplinary Project-Based Learning
1.2 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจยัเพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1.3 กิจรกรรมพัฒนาบทเรียน (Learning Unit) ส าหรับการรับรองและพัฒนาความสามารถในรูปแบบ 

Micro-Credentials 
1.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.5 กิจกรรมสนับสนุนการสร้างต้นแบบ Learning Unit with Digital Media and eXtended and 

Mixed Reality
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการท างานทั้งในปจัจบุันและอนาคต (ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการ)

2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

2.2 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตามแนวทางของ HEA Fellowship

คณบดี /รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ งาน
วิชาการ /ศูนย์วิศว
ศึกษาเชิงรุก 2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 1) มี
โอกาสที่จะเกิดต่ ากวา่ 10 %

- ผลกระทบ (I = 5) ด้าน
ประสิทธิผล  การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
มากกว่า 50% 

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ประชุม กก.คณะฯ  คร้ังที่ 1/2566
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1. การบริหารจัดการหลักสูตร (ต่อ)
1.4 เกิดภาวะฉุกเฉนิ ท าให้อาจารย์ไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ และไม่สามารถหาอาจารย์ได้ทัน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

O 1. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่อาจารย์ลาออก
2. ขาดการวิเคราะห์/บริหารจัดการ
อัตราก าลังทดแทนอาจารย์

1 4 4 สูง 1. ภาควิชาที่ได้รับผลกระทบ เสนอชื่ออาจารยท์ี่มีความรู้ความสามารถมาชว่ยสอนและจัดท า
งบประมาณสนับสนุน
2. สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาต่อ
3. การบริหารจัดการอัตราก าลังทดแทนอาจารย์ลาออก

คณบดี /รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ งาน
วิชาการ /ศูนย์วิศว
ศึกษาเชิงรุก 2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 1) มี
โอกาสที่จะเกิดต่ ากวา่ 10 %

- ผลกระทบ (I = 4) ด้าน
ประสิทธิผล  การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
มากกว่า 31-50% 

2. การรับนักศึกษา
2.1 จ านวนนักศึกษาจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน การได้งานท าของ
นักศึกษา และชื่อเสียงของคณะฯ

O 1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับ
ศึกษา
2. พื้นฐานการศึกษาของแต่ละ

โรงเรียนมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน
3. มีการแข่งขันการรับนักศึกษา

สูงขึ้นมาก
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ไม่จูงใจให้นักศึกษาสมัครเรียน

3 3 9 สูง จัดกิจกรรม/โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมการสร้างความร่วมมือรับนักศึกษาโรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย (ประชุมโรงเรียนเครือข่าย/ให้
โควตาโรงเรียนเครือข่ายที่มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ/จัดอบรมความรู้ด้านวศิวฯ ให้แก่คุณครูของโรงเรียน
เครือข่าย/จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แกน่ักเรียนโรงเรียนเครือข่าย)
2. กิจกรรม Road to Engineering at Bangmod เส้นทางสู่วิศวฯ บางมด (จัดการแข่งขันนวตักรรม
สิ่งประดิษฐ์ฯ/ทักษะทางด้านคอมฯ/ตอบปัญหาวิชาการและให้สิทธิพ์ิจารณาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลล าดับที่ 1-3)
3. ทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดี /รองคณบดี
วิชาการและวจิยั / 
งานวิชาการ/งานรับ

นักศึกษา/ งาน
กิจการนักศึกษา 

2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 3) มี
โอกาสที่จะเกิดมากกว่า 20%
- 50%

- ผลกระทบ (I = 3) ด้าน
ประสิทธิผล  การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
มากกว่า 21--30% 

2.2 ภาควิชาไม่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไป
ตามเป้าที่ก าหนดไว้ ท าให้รายรับจากค่าเล่า
เรียนลดลง และส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
การเงินของคณะฯ

F 1. ชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย/คณะ/
ภาควิชา/หลักสูตร
2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับ

ศึกษา 
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ไม่จูงใจให้นักศึกษาสมัครเรียน
4. มีการแข่งขันการรับนักศึกษา

สูงขึ้นมาก

3 3 9 สูง จัดกิจกรรม/โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก (Roadshow/เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธผ์่าน SocialMedia ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา/เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกลุ่มไลน์กับกลุ่มอาจารยแ์นะแนว 
2. ศิษย์เก่ามีการแนะแนวการศึกษากับรุ่นนอ้งโรงเรียนเดิม (โครงการชวนน้องเรียนวิศวฯ)
3. กิจกรรมการสร้างความร่วมมือรับนักศึกษาโรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย (ประชุมโรงเรียนเครือข่าย/จดั
อบรมความรู้ด้านวิศวฯ ให้แก่คุณครูของโรงเรียนเครือข่าย/จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย)
4. กิจกรรม Road to Engineering at Bangmod เส้นทางสู่วิศวฯ บางมด (กิจกรรม Open house/
จัดการแข่งขันนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ/ทักษะทางด้านคอมฯ/ตอบปัญหาวิชาการ)
5. เพิ่มช่องทางการรับนศ.เฉพาะกลุ่มนานาชาติ
6. ก าหนดนโยบายการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาต)ิ ให้ครบทุกภาควิชา

คณบดี /รองคณบดี
วิชาการและวจิยั / 
งานวิชาการ/งานรับ

นักศึกษา/ งาน
กิจการนักศึกษา 

2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 3) มี
โอกาสที่จะเกิดมากกว่า 20%
- 50%

- ผลกระทบ (I = 3) ด้านมูลค่า
ความเสียหายทางการเงิน 
มากกว่า 2- 10 ล้านบาท หรือ
มากกว่า 0.51% – 2% ของ
รายได้ทั้งปี 
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** ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. งานวิจัย
3.1 การจัดอันดับ Ranking ลดลง ท าให้
ความสามารถในการแข่งขัน และชื่อเสียงลดลง

O 1. สัดส่วนภาระงานมาก ท าให้มีเวลา
ในการท าวิจยัน้อยลง
2. จ านวนบัณฑิตศึกษาลดลง
3. จ านวนผลงานและจ านวนคนที่มี

ส่วนร่วมในการท าวิจยัไมเ่ป็นไปตาม
เป้า

3 3 9 สูง 1. การบริหารจัดการศูนย์ฯ ในเรื่อง การรวบรวมฐานขอ้มลู / แหล่งทุนวิจัย ฯลฯ
2. สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมส าหรับอาจารย์

- โครงการวิจัยเข้มแขง็คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส าหรับอาจารยใ์หม่ / กลุ่มวิจัย / บูรณาการร่วมระหว่าง
คณะ

- โครงการสนับสนุนงบประมาณการท าวิจยัในรูปแบบเครดิต
- โครงการเครดิตต่อยอดงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

3. สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา
- โครงการสนับสนุนทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี
- โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ

4. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านงานวจิยั อาทิเช่น การเขียนข้อเสนอโครงการ, การเขียนบทความ, การจด
สิทธิบัตรการเขียนหนังสือต ารา , Plagiarism เป็นต้น

คณบดี /รองคณบดี
วิชาการและวจิยั / 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิจัย / ศูนย์ส่งเสริม
งานวิจัยฯ ปี 2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 3) มี
โอกาสที่จะเกิดมากกว่า 20%
- 50%

- ผลกระทบ (I = 3) ด้าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
องค์กร หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบเฉพาะภายในส่วน
งาน/  ภาควิชา หรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง 
นักศึกษาส่วนใหญ่ มี
ความรู้สึกไม่ดี เป็นกังวลเป็น
จ านวนมาก

3.2 การปิดโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของแหล่งทุน ท าให้เกิดการ
ฟ้องร้อง

O 1. ความล่าช้าในการอนุมัติ
งบประมาณ
2. จ านวนนศ.บัณฑิตลดลง และ

ขาดผู้ช่วยวิจัย
3. กระบวนการบริหารจัดการ/การ

จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า / ไม่เข้าใจระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง (ครุภัณฑ์)
4. บุคลากรขาดความเข้าใจในการ

ใช้งานระบบ KIRIM

2 5 10 สูงมาก 1. มีการติดตามจากระบบงานวจิยั NRISS และ ระบบ KIRIM
2. มีผู้รับผิดชอบและแผนการติดตามอย่างชัดเจน
3. การสร้างความรู้ความเขา้ใจในระบบการจดัซ้ือจัดจ้างให้กบัหวัหนา้โครงการ/นักวจิัย

คณบดี /รองคณบดี
วิชาการและวจิยั / 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิจัย / ศูนย์ส่งเสริม
งานวิจัยฯ ปี 2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 2) มีโอกาส
ที่จะเกิดมากกวา่ 10% - 20%

- ผลกระทบ (I = 5) ด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์องค์กร 
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 
มหาวิทยาลัย หรือ ถูกถอน
ใบอนุญาต คณะไม่ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะ ถูกฟ้องร้อง 
คณะวิชาถูกปิด

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ประชุม กก.คณะฯ  คร้ังที่ 1/2566
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4. งานบริการวิชาการ
4.1 ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในการ
รับบริการ

O ห้องปฏิบัติการไม่ได้รบัการ
รับรองตามมาตรฐานสากล

2 4 8 สูง โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 17025 (ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025)

คณบดี /ผู้ช่วย
คณบดี / ศูนย์

ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 2) มีโอกาส
ที่จะเกิดมากกวา่ 10% - 20%

- ผลกระทบ (I = 4) ด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์องค์กร ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มีความพึง
พอใจอยู่ระหว่าง 46-55%

5. งานบริหารความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน
5.1 ความเสียหายของอาคาร/เครือ่งมือ/
อุปกรณ์ เนื่องจากเกิดอัคคีภัย ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้

O 1. อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน
2. ระบบการดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ยังไม่
ครบถ้วน เช่น อุปกรณ์
ดับเพลิง ไม่พร้อมใช้งาน และ
มีสิ่งกีดขวางตู้ดับเพลิง

1 5 5 สูงมาก 1. มีคณะท างานบริหารจัดการด้านอาคาร 
2. มีการจัดท าแผนปรับปรุง/บ ารงุรักษาระบบความปลอดภัย เช่น ระบบลิฟท์ ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และระบบหนีไฟ 
3. มีการจัดอบรบซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้ครบทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. การจัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่ออย่างฉุกเฉิน

ผู้บริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

/ 2566

- โอกาสที่จะเกิด (L= 1) มี
โอกาสที่จะเกิดต่ ากวา่ 10 %

- ผลกระทบ (I = 5) ด้าน
ประสิทธิผล การด าเนินงาน
หยุดชะงัก ท าให้ระบบ
หยุดชะงักมากกว่า  24 
ชั่วโมง 
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