
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารความเส่ียง 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 



คํานํา 
 

สภาวการณ์ปัจจุบัน ท้ังด้านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก การบริหารความเสี่ยง  

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการ

ดําเนินงานขององค์กรทําให้สามารถผลักดันกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถ

ควบคุมได้  ซ่ึงการดําเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลําดับ

ความสําคัญของการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมโอกาสท่ีจะดําเนินการให้การบริการแก่ประชาชนท่ีดีข้ึน       การ

ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจซ่ึงส่งผลให้ผลลัพธ์ใน

การปฏิบัติงานดีข้ึน การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ  พัฒนาฐานข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับองค์กร และ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด 

แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

พ.ศ.2556 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถทําความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือ

และนําไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ของ หน่วยงานให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงประกอบไปด้วยเป้าหมาย
สําคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-
2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ท่ีกําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น  

เพ่ือให้การจัดการของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุม
ภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

แผนการบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยเส่ียง ดังนี้  

1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพ่ือเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัจจัยเส่ียง ดังนี้  

2.1 ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware 
Software Network และPeopleware)  
3.ความเส่ียงด้านกระบวนการ มีปัจจัยเส่ียง ดังนี้  

- ด้านการเงินและงบประมาณ 
3.1 การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน 

- ด้านการบริหาร 
3.2 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาเนื่องจากเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษามีมากข้ึน และ

แตกต่างกัน 
3.3 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
3.4 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทําให้ระบบการสํารองไฟไม่เพียงพอ 

- ด้านพัสดุ 
3.5 ขาดการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุประจําปีงบประมาณ ทําให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่ทันตามกําหนด

ระยะเวลา 



- ด้านความปลอดภัย 
3.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 

- ด้านบุคคล 
3.7 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC  
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บทนํา 
 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
Enterprise Risk Management 

 
1. หลักการและเหตุผล   

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการการปฏิรูประบบราชการไทย เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1  และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  ซ่ึง
ประกอบไปด้วยเป้าหมายสําคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพ่ือ
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น และ
เพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ  โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการ
ไทย  รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554) 

 
แผนภาพ การบริหารราชการแนวใหม่ 

 
การบริหารความเสี่ยง  เป็นเรื่องสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานขององค์กรทําให้สามารถผลักดันกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในอนาคตให้
สอดคล้องและสามารถควบคุมได้  ซ่ึงการดําเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน 
และการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมโอกาสท่ีจะดําเนินการให้การบริการแก่
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ประชาชนท่ีดีข้ึน  การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ตัดสินใจซ่ึงจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีข้ึน  การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ  พัฒนา
ฐานข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด 

 
การบริหารความเสี่ยงสําหรับการบริหารราชการของประเทศไทย มีรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การบริหารความเส่ียงในเชิงยุทธศาสตร์ จัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.อันเนื่องมาจาก 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

(2) ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ  โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) กําหนดให้
ภาครัฐจัดทําระบบควบคุมภายในท่ีมีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไก
และเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแต่ละหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์ 
พันธกิจ และกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีการกระจายอํานาจให้แก่ส่วนราชการเพ่ิมมากข้ึน  
ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมีความสําคัญอย่างมากท่ีต้องกําหนดให้ครอบคลุมการดําเนินงานด้านต่างเพ่ือ
ช่วยให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซ่ึงการบริหารความ
เสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ  

(3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน  ก.พ.ร. 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องดําเนินการไปตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(4) การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  โดยสํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันกําหนดข้ึนเพ่ือนําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการขอ
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 

2.  ความหมาย 
คําศัพท์สองคําท่ีมีความเก่ียวข้องกับความเสี่ยง คือ คําว่า “ภัย” (Peril) และอันตราย (Hazard)  

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงต้องทําการประเมินผลบนพ้ืนฐานของสองคํานี้ 
ภัย (Peril)  หมายถึง  สาเหตุของความสูญเสีย ซ่ึงภัยพ้ืนฐาน ได้แก่  ไฟ ไฟฟ้า พายุใต้ฝุ่น  แผ่นดินไหว 

เป็นต้น  
อันตราย (Hazard) หมายถึง  สภาวะท่ีสร้างหรือเสริมโอกาสท่ีความไม่แน่นอนจะนําไปสู่ความสูญเสีย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  อันตรายทางกายภาพ  อันตรายทางศีลธรรม และอันตรายทางกฎหมาย  
ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคตและอาจส่งผลในด้านลบท่ีไม่ต้องการ  
การเส่ียง  หมายถึง ตัดสินใจท่ีจะดําเนินการ (หรือไม่ดําเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพ้ืนฐานของการขาด

ข้อมูลท่ีชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การต้ังความหวังซ่ึงผลของการตัดสินใจนั้น 
อาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคพนัน การเสี่ยงอันตราย เป็นต้น 
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ปัจจัยเส่ียง  (Risk Factor)  หมายถึง  ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

 การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีจัดข้ึนโดย
ฝ่ายบริหารเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ัวท้ังองค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนมี
ผลกระทบต่อองค์กร และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงตามหลักของ COSO (Committee of Sponsoring  Organization 
of the Tread way)  เป็นมาตรฐานสากลซ่ึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้นํามาเป็นมาตรฐานของระบบ
การจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดให้หน่วยงานต่างๆนําไปจัดทําแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) 
สภาพแวดล้อมองค์กร 2) กําหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุความเสี่ยง  4) การประเมินความเสี่ยง 5) 
ตอบสนองความเสี่ยง 6) กิจกรรมควบคุม 7) ข้อมูลและการสื่อสาร  8) การติดตามผล   

3.  ข้ันตอนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพ  ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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การบริหารความเสี่ยงมีข้ันตอนท่ีสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
5) การติดตามผล (Monitoring) 

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายองค์กรก่อนท่ีจะระบุเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดข้ึนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงท่ีองค์กร
ยอมรับได้   

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์พิจารณาได้หลายระดับ ต้ังแต่ระดับองค์กร (Corporate Level) ระดับ
ส่วน (Division Level) ระดับโครงการ (Project Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนการ (Activity/Process) 
ระดับตัวชี้วัดในการดําเนินงาน (Key Performance Indication) เป็นต้น  

3.2  การระบุความเส่ียง (Event Identification) 
เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรว่ามี

เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร        โดย
พิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอก  และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับ
ข้อมูลท่ีเพียงพอในการนําไปบริหารจัดการได้  

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์       และ
รวบรวมเหตุการณ์ท้ังหมดในองค์กรท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลท่ีเพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการประเมิน
ความเสี่ยง 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเส่ียง  มีหลายวิธีซ่ึงแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 
1) การระบุความเสี่ยงโดยการระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงท่ีหลากหลาย 
2) การระบุความเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต (Past Data) 
3) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) ในกรณีท่ีมีข้อจํากัดด้าน

งบประมาณและทรัพยากร 
4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis) 
5) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) 
6) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (What if) 
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3.3  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด 
และนํามาจัดลําดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสําคัญมากน้อยกว่ากันเพ่ือจะได้กําหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัย
เสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม  

การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได้ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากท้ัง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายนอกและภายในองค์กร   

- การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของความ
เสียหายออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับ
ความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึน 

- การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความ
เสียหายเป็นตัวเลข (โดยเฉพาะตัวเงิน) และโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความ
น่าจะเป็น (Probability) ซ่ึงเป็นรูปตัวเลขเช่นกัน  

- โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงปริมาณ    

โอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง 

ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียง ระดับ
คะแนน 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
ระหว่าง 1-6 เดือน ต่อ ครั้ง 
ระหว่าง 6-12 เดือน ต่อครั้ง 

มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง 
มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงคุณภาพ 

โอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง 

ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียง ระดับ
คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง 

อาจมีโอกานเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

5 

4 

3 

2 

1 
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- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองค์กรจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด 
ตัวอย่าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ    

 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับ
คะแนน 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 10 ล้านบาท 
น้อยกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 

น้อยกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท 
น้อยกว่า 10,000 – 50,000 บาท 

ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตัวอย่าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 
 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับ
คะแนน 

รุนแรงท่ีสุด 

ค่อนข้างรุนแรง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพัก
งาน 

มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุด
งาน 

มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

5 

4 

3 

2 

1 

 
- การจัดลําดับความเส่ียง (Prioritize) 

เม่ือได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน/โครงการท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือกําหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงท่ี
สําคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยจัดเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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ระดับคะแนน 
ความเส่ียง 

จัดระดับ 
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียง พ้ืนท่ีสี 

1-3 ตํ่า ยอมรับความเสี่ยง เหลือง 

4-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการาติดตาม) เขียว, ฟ้า 

10-16 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ส้ม 

17-25 สูงมาก 
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง), ถ่าย
โอนความเสี่ยง 

แดง 

 
 

- แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 

การจัดระดับความเส่ียง 
 

ความเส่ียงปานกลาง 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 
- โอกาสเกิดน้อย 

 

ความเส่ียงสูง 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 
- โอกาสเกิดมาก 

ความเส่ียงต่ํา 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกาสเกิดน้อย 

 

ความเส่ียงปานกลาง 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกาสเกิดมาก 

น้อย     มาก 
น้อย 
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การประเมินความเส่ียง 
 

5 
5 10  15 20 

25 
สูงมาก 

4 
4 8 12 

16 
สูง 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4   ปานกลาง 6 8 10 

1 
ตํ่า 
1 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

 

3.4  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
เม่ือความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสําคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความ

เสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะต้อง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้  และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายวิธี
รวมกัน  เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 
(Risk Tolerance)  

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ 
1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 

2) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 
การไม่ต้องมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก กรณีนี้ใช้กับ

ความเสี่ยงท่ีมีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการ
รับความเสี่ยงไว้ 

โอกาสเกิด 

ผ
ล

ก
ร
ะ
ท

บ
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3)  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเส่ียง (Risk Control)  
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพ่ือ

ป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk Spreading) 

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทํา
ประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 

3.5  การติดตามผล (Monitoring) 
การติดตามประเมินผลเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและการ

บริหารความเสี่ยงได้นําไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบ
สําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ  การติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงทําได้ 2 ลักษณะ คือ  

- การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน   

- การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์   
ดังนั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้

การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.  การจําแนกประเภทการบริหารความเส่ียง (Classifying) 
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ด้านกระบวนการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์   
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กร และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

2) ความเส่ียงด้านธรรมภิบาล 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้
ม่ันใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองท่ี
ดีด้วย 
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- จะต้องมีการจัดทําแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลท่ีดี 

- ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มท่ีจะประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรัฐ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน 

- หลักธรรมาภิบาลท่ีต้องนํามาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส ความ
ยุติธรรม ความสามัคคี ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นผลงาน ความคล่องตัว  การทุจริต
คอรัปชั่น 

 
3) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

- มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสี่ยหายในรูปแบบต่างๆ โดย
สามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารอง และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery) 

- มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

- มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส 
(Anti-Virus Sytem) ระบบไฟฟ้าสํารอง เป็นต้น 

- มีการกําหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 

4) ความเส่ียงด้านกระบวนการ 

- การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนด 

- ครอบคลุมประเด็นของการออกแบบและนําระบบควบคุมมาใช้ ตามปัจจัยท่ีสําคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความคุ้มค่าของการควบคุม การทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุความ
สมํ่าเสมอของกลไกการควบคุม การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
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5.  สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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6. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง      

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงระบบการการควบคุมภายในถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ไม่
อาจจะป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเหนือความคาดหมายได้  การกําหนดเกณฑ์การควบคุมส่วนใหญ่กําหนด
จากประสบการณหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องจัดให้มีระบบและการจัดการ
บริหารความเสี่ยงโดยจักต้องมีการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร ส่วนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือตัวชี้วัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เพ่ือจัดวาง
ระบบควบคุมภายในต่อไป 

 
 
 

--------------------- 
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บทท่ี 2 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 ���ก�����	��
�������������ก���	��������������ก�� 2557 

2.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  
 
 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ
เอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ 
ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

S1 ไม่กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
การ
ทํางาน 
บ้าง 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

เสียหายต่อ 
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2 ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 

  (ไม่มี) 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 ประสิทธิภาพของการใช้งาน
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา (Hardware 
Software Network และ
Peopleware)  

T1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
การทํางาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางานบาง
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อระบบ
การทํางานทั้ง
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4 ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
  ด้านการเงินและงบประมาณ 

4.1 การดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาสไม่
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 

O1 มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 90 

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 80 

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 70 

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 60 

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 50 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านการบริหาร 

4.2 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จ 
การศึกษาเนื่องจากเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษามีมาก
ขึ้น และแตกต่างกัน 

O2 
 

ไม่มีผล 
กระทบต่อ
การ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
บาง
หน่วยงาน 

มี
ผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อ
ระบบงาน
ขององค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.3 การรับเข้าศึกษามีการ
แข่งขันกันสูง การรับ
นักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

O3 ไม่กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ
การ
ทํางาน 
บ้าง 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

กระทบต่อ
มหาวิทยาลัย 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.4 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 
6 ชม. ทําให้ระบบการ
สํารองไฟไม่เพียงพอ 
 

O4 ดับไม่เกิน  
3 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
4 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
6 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
10 ชั่วโมง 

ดับมากกว่า 
10 ชั่วโมง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านพัสดุ 

4.5 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุประจําปี
งบประมาณ ทําให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตาม
กําหนดระยะเวลา 

O5 มีแผนการ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

 - มีแผนการ
จัดหาซื้อ
จัดจ้าง 
แต่ไม่
ดําเนินการ
ตามแผน 

 - ไม่มีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านความปลอดภัย 

4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 
 
 
 
 
 

O6 มีความ
ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของ
บุคลากรไม่
สูญหาย 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลากรสูญ
หายและได้
คืน 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลากรสูญ
หาย 

ไม่มีความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านบุคคล 

4.7 ขาดแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC  

O7 มี
แผนพัฒนา
บุคลากร
เพื่อรองรับ
AEC 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลมุ
ร้อยละ 80 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลมุ
ร้อยละ 70 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลมุ
ร้อยละ 50 

ไม่มี
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับAEC 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
19 ���ก�����	��
�������������ก���	��������������ก�� 2557 

     RM1 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
      

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสียง 

รหัส 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.
ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

2 3 6 S1 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           

  2.1 ...........(ไม่มี)....................           

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software 
Network และPeopleware)  

2 4 8 T1 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           

ด้านการเงินและงบประมาณ           

  4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 4.1.1 การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่
เป็นไปตามแผน 
 

2 5 10 O1 
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     RM1 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
      

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสียง 

รหัส 

ด้านการบริหาร           

  4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน 

2 4 8 O2 

  4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษา
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3 4 12 O3 

  4.4 การควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทําให้ระบบการ
สํารองไฟไม่เพียงพอ 

2 4 8 O4 

ด้านพัสดุ           

  4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีประสิทธิภาพ  4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจําปีงบประมาณ 
ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกําหนดระยะเวลา 

3 3 9 O5 

ด้านความปลอดภัย           

  4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับ
บริการ 

4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 3 3 9 O6 

ด้านบุคคล           

  4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  4.7.1 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC  3 3 9 O7 



 
21 ���ก�����	��
�������������ก���	��������������ก�� 2557 

 

2.3 แผนภูมิความเส่ียงสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

 

5  
O1, 

 
   

4 

 T1,O2,O4 O3  

 

. 

 

3  S1  O5,O6,O7   

2     

1      

 1 2 3 4 5 

 
 

 

หมายเหตุ S  หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 L  หมายถึง ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 T  หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 O  หมายถึง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

โอกาสเกิด 

ผ
ล

ก
ร
ะ
ท

บ
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RM2 

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

     

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์         
  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสาร
หลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่
ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กํากับ ติดตาม 

กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
วิชาการ 

30-ก.ย.-57 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล         
  2.1 ...........(ไม่มี).................... 
       

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 
(Hardware Software Network และ
Peopleware)  

3.1.1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงาน
ทะเบียนนักศึกษา พัฒนาระบบการ
ให้บริการ จัดทําแผนบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 
 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-57 
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RM2 

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

     

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ         
ด้านการเงินและงบประมาณ         
  4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4.1.1  การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณราย
ไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน 

4.1.1.1 กํากับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตาม
แผนรายไตรมาสที่ตั้งไว้ 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านการบริหาร         
  4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา
มีประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา
เนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น 
และแตกต่างกัน 

4.2.1.1 นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจสอบการ
สําเร็จการศึกษา 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-57 

  4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การ
รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.3.1.1 จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  
จัดโครงการแนะแนวสัญจร  
ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
จัดระบบการรับสมัครสอบ 
ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว 

กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

30-ก.ย.-57 
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RM2 

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

     

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  4.4 การควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทําให้
ระบบการสํารองไฟไม่เพียงพอ 

4.4.1.1 มีแผนซักซ้อม และมีขั้นตอนการ
ดําเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและ
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(Generator) จัดระบบการจัดการในกรณีที่
ไฟดับเกิน 6 ชม. 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านพัสดุ         

  4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี 
ประสิทธิภาพ  

4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจําปีงบประมาณ ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่
ทันตามกําหนดระยะเวลา 
 
 
 

4.5.1.1 จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจําปี 
งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 
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RM2 

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

     

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ด้านความปลอดภัย         
  4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และผู้มารับบริการ 

4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากร 

4.6.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และ
สามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 
สัปดาห์ 
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชม. 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านบุคคล         
  4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  4.7.1 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ AEC  
4.7.1.1 จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 
30-ก.ย.-57 
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 ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
                ท่ี    15    / 2556 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

------------------ 
   

เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2541 จึงแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา   เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ   เป็นกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   เป็นกรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ    เป็นกรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผล   เป็นกรรมการ 
10. นายเสนีย์     จันทร์ลุน    เป็นกรรมการ 
11. นางฤทัยรัตน์  เจษฎากุลทวี    เป็นกรรมการ 
12. นายสุภาพ  ไชยยา     เป็นกรรมการ 
13. นางสาวมณีรัตน์  มัคคะรม    เป็นกรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวนันธิดา  น้อยสุข    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวสุวารี     เขียวคํา    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

2. ติดตามประเมินผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4. มีวาระ 2  ปี     

 
  

ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป                
  

สั่ง   ณ    วันท่ี  11  เมษายน พ.ศ.2556 
  
 
       

(รองศาสตราจารย์ชนะพล   ศรีฤาชา) 
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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ปฏิทินการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ช่วงเวลา กระบวนการ 

เมษายน - พฤษภาคม 
2556 

• มหาวิทยาลัย  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. 2556  
                    ม.ขอนแก่น รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสูงสุด 
• คณะ/หน่วยงาน  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2556  
                       รอบ 6 เดือน ต่อผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 
2556 

• มหาวิทยาลัย  
(1) รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  
(2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(3) จัดทํา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
• คณะ/หน่วยงาน 

(1) ปรับปรุง/แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดบัคณะ/หน่วยงาน 
(2) รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 
(3) จัดทํา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดบั คณะ/หน่วยงาน  

สิงหาคม – ตุลาคม 
2556 

• มหาวิทยาลัย 
เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2557  ต่อที่ประชุมคณบดี 
สภามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนฯ 
• คณะ/หน่วยงาน 

เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/
หน่วยงาน และผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2556 

• มหาวิทยาลัย  
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. 2556  ม.ขอนแก่น  
รอบ 12  เดือน ต่อผู้บริหารสูงสุด 
• คณะ/หน่วยงาน 

(1) ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน
ต่อมหาวิทยาลัย 

(2) ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2557 ต่อ มหาวิทยาลัย 
 

เมษายน 2557 • มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2557 
รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ประชุมคณบดี 
และสภามหาวิทยาลัย 

• คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมการ คณะ/หน่วยงาน  

กรกฎาคม – สิงหาคม  
2557 

• มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2557  
รอบ 9 เดือน ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

• คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน          
ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน  
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ตุลาคม - พฤศจิกายน  
2557 

• มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ.2557  
ต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

• คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 
พ.ศ.2557  ต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี 

 

 


