
ผลสำรวจวัฒนธรรมความเส่ียง (Risk Culture) ของคณะวิทยาศาสตร์ 

(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้ตอบแบบสอบ 73 คน) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 
 
ท่านคิดว่า ประเด็นความเสี่ยงใด ที่คณะดำเนินการได้ดี  

- การจัดการรับมือในสถานการณ์ COVID-19 

- การประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ทำให้คุณค่าของคณะเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่พึ่งของสังคมมากขึ้น 

- การจัดการและการกำจัดสารเคมี 

- การปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดค่าใช้จ่าย 

ท่านคิดว่า ประเด็นความเสี่ยงใด ที่คณะควรปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

- ปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงอยา่งต่อเนื่อง  

- การจัดการการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น มีคู่แข่งจากต่างประเทศจากการเรียนออนไลน์ 

- การบริหารจัดการสถานที่/การดูแลจากส่วนกลางของคณะฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษาทุกหลักสูตร 

- แหล่งทุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ควรจัดให้มีการตรวจสอบ Biosafety/chemical safety เป็นประจำทุกป ี

- ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดับและไม่มีเครื่องสำรองไฟ 

- บุคลากรที่ไม่พร้อมปรับเปลี่ยน หรือมี fixed mindset ความเครียดจากภาวะกดดันจากการทำงาน 

- ความเสี่ยงด้านรายได้ของคณะในอนาคต ควรแสวงหาแหล่งเงินจากภายนอกเพื่อเพิ่มรายได้ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

- ความเสี่ยงไม่น่าจะใช่แค่เรื่องของระดับบริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างานนั้นสำคัญ 

- ต้องการเห็นคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องอันดับหนึ่ง 

- รู้สึกเป็นห่วงอนาคตของคณะ และบุคลากรในคณะมาก 

- ต้องการให้มีแนวทางปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

- ทุกที่มีความเสี่ยง แต่มั่นใจคณะจะพัฒนาและลดความเสี่ยงได้ด ี

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้



แบบ�รวจ�ฒนธรรมความเ�ยง (Risk Culture) ของคณะ
�ทยาศาสต� มหา�ทยา�ยม�ดล
แบบสอบถาม�ด� �เ�นการโดยงานนโยบายและ�ฒนา�ณภาพ ��ต�ประสง�เ�อ�เคราะ��ฒนธรรมความเ�ยง (Risk Culture) ของคณะ�ทยาศาสต� 
โดยการ�รวจความ�ดเ�นของ�บ�หารและ�คลากร���อบรรยากาศการ�งานภายในคณะ �แสดง�งความเ�ยงขององ�กรตามกรอบแนว�ดของ 
McKinsey&Company �ง�แนกออกเ�น 4 ก�ม (Groups) 10 �� (Dimensions) ตามภาพ� 1 

ผลจากการ�รวจค�ง�จะ�ไปใ�เ�น�อ�ลเ�อบ�หาร�ดการความเ�ยงในระ�บอง�กร (Enterprise Risk Management) ส�างความเ�าใจและความ
ตระห�กใ�แ��คลากรในเ�องของความเ�ยง รวม�งหาแนวทางในการใ�ความเ�ยงเ�อส�าง�ณ�าและ�ฒนาอง�กร�อไป 

ระยะเวลาในการเ�บ�อ�ล ระห�าง�น� 17-30 พฤศ�กายน 2563  
* Required



ภาพ� 1 กรอบแนว�ด�ฒนธรรมความเ�ยง (Risk Culture Framework) �าง�งจาก McKinsey Working Papers on Risk, Number 16,
February 2010

�วน� 1 : �อ�ล�วไปของ�ตอบแบบสอบถาม



1.

Mark only one oval.

คณบ�/รองคณบ�/��วยคณบ�

�วห�าภาค�ชา/�น�/ก�มสาขา�ชา

�วห�างาน/�วห�าห�วย

�คลากร�ป���งาน�านความเ�ยง

�คลากรสาย�ชาการ

�คลากรสายส�บส�น

�วน� 2 : ความ�ดเ�นของ�าน���อบรรยากาศการ�งานภายในคณะ
บรรยากาศการ�งาน��งบอก�ง�ฒนธรรมความเ�ยงของคณะ

2.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

สถานภาพ *

1. �คลากร�บทราบ�าวสาร�าน�องทาง�าง ๆ ห�อไ��บการแ�งเ�อนจาก��ง�บ�ญชา�กค�ง เ�อเ�ดเห�การ�ความเ�ยง�อาจ�ผลกระ
ทบ�อการ�งาน *



3.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

4.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

2. �คลากรรายงาน�อ�ลห�อเห�การ��อาจเ�นความเ�ยงจากการ�งานใ���ง�บ�ญชา�บทราบ�กค�ง *

3. คณะกรรมการบ�หารความเ�ยง�การ�เคราะ��อ�ลเ�อ�หนด “ระ�บความเ�ยง�ยอม�บไ�” �ง�ใ�คณะสามารถ�บความเ�ยงไ�ใน
บางเ�อง�สมควรเ�ยง *



5.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

6.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

4. ความเ�ยงเ�นเ�องของ�กคน ไ�เฉพาะ�ป���ห�า��าน�ดการความเ�ยงเ�า�น *

5. �คลากร�ความเ�อ�น�าคณะจะสามารถ�บ�อ�บสถานการ�การเป�ยนแปลงอ�างรวดเ�วและ�บพ�น �เ�ด�นในสถา�น�ดม�กษา
ไ� �วยความระ�ดระ�ง *



7.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

8.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

6. �บ�หารและ�คลากรของคณะ�วนให� ��ศนค�และพฤ�กรรมในการ�งาน��ความ�าทาย และก�าเ�ยงในบางเ�อง �เ�นไปในทาง
ส�างสรร� *

7. �คลากรใ�ความ��ญ�บความ�อ�ต� ไ�พยายามปก�ดห�อ�ก�อนความ�ด และเ�ยน�จาก�อ�ดพลาด�เ�ด�น *



9.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

10.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

8. คณะ�การเ�ดเผย�อ�ลความเ�ยงบางอ�าง�อสาธารณะ ไ��ด�ง�าวไ�� �ง� เ�อส�างความเ�อ�นใ�แ��ก�าและ���วนไ��วน
เ�ย *

9. �คลากรไ��บการ�ดตามตรวจสอบ�ณภาพผลการป���งานอ�างส�เสมอจาก��ง�บ�ญชา �ง�เ�นทางการและไ�เ�นทางการ *



11.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

12.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

10. คณะ�ก���ตอบสนอง�อการเป�ยนแปลงและผลกระทบจากภายนอกในเ�อง�าง ๆ ไ�อ�างรวดเ�วและ�ประ�ท�ภาพ *

11. ห�วยงานของ�าน�เ�นงานโดย��ง�งระ�บความเ�ยง�ยอม�บไ�โดยรวมของคณะ และไ�เ�ยงเ�อประโยช�ของห�วยงาน
ตนเองแ�เ�ยง��ง *



13.

Mark only one oval.

เ�น�วยอ�าง�ง

เ�น�วย

ไ�แ�ใจ

ไ�เ�น�วย

ไ�เ�น�วยอ�าง�ง

ความ�ดเ�นห�อ�อเสนอแนะ�น ๆ

14.

15.

12. ห�วยงานของ�าน�เ�นงานตามนโยบายและ�ศทางของคณะ ภายใ�กฎระเ�ยบ�อ�ง�บอ�างเค�งค�ด เ�อบรร�เ�าหมาย�
�หนดไ� *

�าน�ด�า ประเ�นความเ�ยงใด �คณะ�เ�นการไ��

�าน�ด�า ประเ�นความเ�ยงใด �คณะควรป�บป�ง และ�เ�นการแ�ไขโดยเ�ง�วน



16.

This content is neither created nor endorsed by Google.

ความ�ดเ�นห�อ�อเสนอแนะ�น ๆ

 Forms
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