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ค าน า 
 
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งในภูมิภาค มุ่งพัฒนาวิชาชีพ      
สู่ความเป็นเลิศใน ปี 2564 ด้วยการด าเนินพันธกิจทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้บรรลุเป้าหมาย ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัยหลายด้าน           
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได โดย
ค านึงถึงการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ส านักแผนและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการหาวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต  
 
 

งานแผนและบรหิารความเสีย่ง  
                                                                                            ส านักแผนและประกันคุณภาพ  
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1.1 บทน า 

การบริหารงานในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ท าให้ทราบว่าหน่วยงานจะเผชิญกับปัญหาอะไร และควรหาทางป้องกันอย่างไร เพ่ือให้ความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด การก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในทางบวกซ่ึงถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดผลทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหาร
จะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร  หรือก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กร
สามารถยอมรับได ้ 

หลักการในการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง   
แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง 
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานต้องน ามาใช้ในการบริหารและจัดการหน่วยงาน เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายให้มากที่สุด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการน าระบบการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดย
ระบุเป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารคณะ/สถาบัน เพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน โดยก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานข้อ
ที่ 3 เพ่ือลดมูลเหตุที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นส าคัญ     

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดความเสียหาย หรือป้องกันปัญหาที่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน  โดยให้มีการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผลเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ     

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย  
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ส่วนที่ 1  
การบริหารความเสี่ยง 
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3) เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.3 ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ  

ภาษาง่ายๆ ส าหรับความเสี่ยง คือ สิ่งต่างๆ ที่ท าให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ดังนั้นการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยง จะดูที่ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่อาจท าให้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ใด เมื่อใด 
ตลอดจนใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของหน่วยงาน 
  ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่ควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษาแนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควร
ปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเพ่ือลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณ์แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของประชากร การก่อการร้าย หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การเพ่ิมความพึงพอใจ พนักงาน กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากร
ทุกคนในหน่วยงานเพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ
ออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เพ่ือได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงาน
ก าหนดไว้  
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ 
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ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของหน่วยงานเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งหน่วยงาน 

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงานเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ระบุ
ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  แนวคิดเกี่ยวกับ Risk management Standards มีหลายแนวคิดที่นิยมใช้ คือ การตรวจสอบภายใน 
COSO  ( The Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way Commission)  โ ด ย มี
กระบวนการประกอบด้วย  

1) ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์           
2) ประเมินความเสี่ยงและก าหนดแนวทางการบริหารที่เหมาะสม  
3) พิจารณาความเสี่ยงในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
4) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทุกๆ ความเสี่ยงแต่ละตัวที่มีความเชื่อมโยงกัน  
5) บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ  
6) มีการติดตามผลระบบบริหารความเสี่ยง 

  ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ในอนาคต อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็
ได้ ไม่มีใครท านายอนาคตได้ถูกต้องแน่นอน การบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถรองรับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีปัจจัยอ่ืนๆ ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยเรื่องคนมีผลต่อการบริหารความเสี่ยง       
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์โดยผู้บริหารเพื่อกระท าการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย การพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่ได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีดี  

1) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 

2) คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบโดยไม่หลบเลี่ยง
ปัญหา  

3) หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้วควรจะมีการท าซ้ าอีกตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือตรวจสอบ
ความเสี่ยงเดิม และค้นหาความเสี่ยงใหม่ๆ อยู่เสมอ 

4) มีหลักเกณฑ์ประเมินที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน 

5) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 
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  ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จ  

     1) เทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การค านวณต่างๆ การส่งถ่ายข้อมูลและสอบ
กลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

     2)  การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดท าระบบ 

     3) แรงผลักดันจากผู้บริหาร ผู้บริหารควรตั้งใจท าระบบบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและให้ความ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

     4) ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององค์กร 

1.5 ประเภทของความเสี่ยง 

ความเสี่ยงโดยรวมของทุกองค์กรสามารถจ าแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
1) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
2) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) 
3) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านการเงิน (Financial Risk) 
4) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัย (Hazard Risk) 
5) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ (Compliance Risk) 

1.6 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก 

1) ด้านโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
2)   ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ( Impact) หมายถึง ปริมาณความรุนแรง

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์และความเสี่ยง 
 ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงหน่วยงานจะต้องระบุระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งหมายถึง 
สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง   

1.7 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 

 การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงและท า
ให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
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2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเ พ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และการควบคุม 

 

 

 

 

 
 

 
     
 
 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันเป็นสากล น ามาประยุกต์ใช้ทุกองค์กรมี ดังนี้ 

1) Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยงเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การ
ก าหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับจัดการความเสี่ยง 
           2) Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม การ
แก้ไขปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันหรือ จ ากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 
           3) Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk sharing/spreading) การกระจายทรัพย์สินหรือ
กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สินเพ่ือโอนความเสี่ยงไปยังบริษัท
ประกัน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท างานบางส่วนแทน การท าส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด การกระจายที่เก็บ
ทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น 
          4) Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็น
ความเสี่ยง เช่น งดท าข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ลดขอบเขตการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

การควบคุม 

สิ่งที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 

สิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค 
ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

สิ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
หากมีการบริหารจัดการที่ดี 

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและการควบคุม 
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1.8 ประโยชนข์องการบริหารความเสี่ยง 

1) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
การบริหารความเสี่ยง เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
หน่วยงาน และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

3) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารใน 
การบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงาน 

4) ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5) ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 

 
 



 

 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

2.1  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
2.2  นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
2.3  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

2.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนจากคณะวิชา/ศูนย์/ส านัก เป็นกรรมการ
ด าเนินงานภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดี 

2) ระดับคณะวิชา/ศูนย์/ส านัก รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิชา/ศูนย์/
ส านัก ประกอบด้วย คณบดีหรือผู้อ านวยการเป็นประธาน ผู้แทนสาขาวิชาหรือผู้แทนของฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ 
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี/ผู้อ านวยการ 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 2 ระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

คณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

1. จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
3. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
5. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง 
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี 
7. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะวิชา/ศูนย์/ส านัก 

 

1. น านโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
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2.2 นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

      เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหาร
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

5. มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ  

6. มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยง ที่มีผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และให้ 
มีการติดตาม บริหารจัดการ ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน รวมทั้งการ
บริหารและการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ยง ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
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1. การระบุความเสี่ยง  
2. การประเมินความเสี่ยง  
3. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  
4. การรายงาน  
5. การติดตามผลและทบทวน รายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.1. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks) 
การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่
ไหนและเมื่อใด 
 ในกระบวนการนี้ หน่วยงานต้องมีความเข้าใจกับความหมายของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ให้ชัดเจนเพ่ือ
ท าให้การระบุความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นมีความครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการนี้ คือ เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงในที่นี้หมายความ
รวมถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีหน่วยงานก าหนดไว้  
 

5. 
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ิดต

าม
ผล

แล
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บท
วน

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

3. การบริหาร /จัดการความเสี่ยง 

4. 
กา

รร
าย

งา
น 

 

 1. การระบุความเสี่ยง 

 ภาพที่ 2.1  แผนผังภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 
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 2.3.1.1 ปัจจัยในการพิจารณาระบุความเสี่ยง 
     1) ปัจจัยภายในหน่วยงาน คือเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มีผลต่อการประ เมินและการ

ด าเนินการในการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร การก าหนดกิจกรรม และการระบุความเสี่ยง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการออกแบบและการก าหนดหน้าที่ของกิจกรรม ในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร และ
กิจกรรมการติดตามดูแล ในทางตรงข้ามปัจจัยภายในนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากประวัติค่านิยมและวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ หลายประการ เช่น ค่านิยมทางจริยธรรม 
ศักยภาพและการพัฒนาของบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
แม้ว่าทุกองค์ประกอบจะมีความส าคัญแต่ในหน่วยงานที่แตกต่างกันก็จะให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกันกันออกไป 

2) ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมือง สังคม สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภาวการณ์แข่งขัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า ความร่วมมือระหว่างประเทศ และสภาวะแวดล้อมภายนอกอ่ืน  

 หน่วยงานควรระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนว่า หากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบ
ที่เป็นโอกาส หรือเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือไม่  โดยจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (เทคนิค ให้คิดว่าในแต่ละเรื่องแต่ละกิจกรรม 
ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่ไหน ท าไมถึงเกิดขึ้น) โดยมีวิธีการหลายวิธี เช่น วิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอน
ของงานและเอกสารหรือการท า workshop  

ส าหรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  หมายถึง  เหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ ที่
อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็น
ตัวเงิน)  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน/ศูนย์/ส านัก ทั้งนี้สามารถจ าแนกประเภทความเสี่ยงได้ ดังตารางที่ 2.1    

2.3.1.2 ประเภทความเสี่ยง 

ในการระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แยกได้เป็น 5 ประเภท ตามความเสี่ยง
โดยรวมของทุกองค์กร เพ่ือน าไปด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางท่ี 2.1   ประเภทความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

ประเภทความเสี่ยง ความหมายและความเกี่ยวข้องของความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
(Strategic Risk) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนด
กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ท าให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการ
ไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจผิดพลาดนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน  

(Financial and Asset Risk) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผลท าให้
มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดน้อยลง หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการ
ปกป้องทรัพย์สิน การเงิน และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ครอบคลุม
การบริหารงานบุคคล) กระบวนการ วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่มีความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือ
ท าลายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลสารสนเทศหรือความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศ  

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

(Compliance Risk)   

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
ท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียง  
(Image and Reputation Risk) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยอาจเกิดความ
เสียหาย ขาดความม่ันคงปลอดภัย เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบออก
สื่อต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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  2.3.1.3 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 

1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย  
2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มขี้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร 
3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม “ What - If ”  
4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญ 

2.3.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมิน
โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดล าดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น คือ  

ขั้นที่ 1 การระบุค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง และค่าผลกระทบ 
หน่วยงานต้องท าการประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินผล

กระทบระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง  
โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจาก

ความถี่ของเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีการศึกษา 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึน ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง 
จากการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 5 ประเภท มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ระบุเกณฑ์การให้

คะแนนค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง และค่าผลกระทบ ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลและสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

1) เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

ค าอธิบาย: ขั้นตอนนี้เป็นการระบุค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์ว่าจะอยู่ในระดับเป็นไปได้มากหรือ 
น้อยเพียงใด โดยจัดค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 คะแนนค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

ค่าโอกาส เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 0 – 1 ครั้งต่อปี/ ≤ 1% เกิดข้ึนได้ยาก อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี 
2 2 – 3 ครั้งต่อปี / > 1% อาจจะเกิดข้ึนน้อยมาก 
3 4 – 5 ครั้งต่อปี / > 10% เป็นไปได้ ที่เกิดขึ้นในบางครั้งเพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว 
4 6 ครั้งต่อปี / > 50% เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 
5 ตลอดทั้งปี (มากกว่า 6 ครั้ง

ต่อปี) / ≥ 99% 
ค่อนข้างแน่นอน คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่ 

2) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบของความเสี่ยง 

 ค าอธิบาย: ขั้นตอนนี้เป็นการหาค่าผลกระทบที่ปรากฏในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งการก าหนดเกณฑ์
เป็นเพียงกรอบหลักในการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานใดที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถประยุกต์และดัดแปลงเกณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้ ดังตารางที่ 2.3 - ตารางที่ 2.7 

 3) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
1 น้อยมาก หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงาน ≥ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2 น้อย หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90 
3 ปานกลาง หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80 
4 สูง หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70 
5 สูงมาก หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงาน ≤ร้อยละ 60 

4) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สิน  

ความเสี่ยงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายได้ลดลง หรือมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน หรือทรัพย์สินเสียหาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สิน  

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
1 น้อยมาก กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน /มีทรัพย์สินเสียหายไม่เกินจ านวน

เงิน 50,000 บาท 
2 น้อย กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน /มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน

ตั้งแต่ 50,001 –100,000 บาท 
3 ปานกลาง กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน /มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน

ตั้งแต่ 100,001 –500,000 บาท 
4 สูง กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน /มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน

ตั้งแต่ 500,001 –1,000,000 บาท 
5 สูงมาก กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน /มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน 

มากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป 

5) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 

การวัดระดับความเสียหายในด้านการปฏิบัติงานอันมีผลกระทบในกระบวนการท างานตามปกติทุก
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคล กระบวนการ วัสดุ/
อุปกรณ์ ฯลฯ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความผิดพลาด  ความเสียหาย 
การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือท าลายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลสารสนเทศหรือความ สามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน 

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
1 น้อยมาก - มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้หรือมีความเจ็บป่วยที่ไม่มีผลต่อการท างาน  มีอัตราการออกหรือ
พ้นสภาพไม่เกินร้อยละ 1 
- มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  และมีการพิจารณา     
กลยุทธ์เพ่ือลดความเสี่ยงอยู่เสมอ หรือมีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานและมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี 
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ตารางท่ี 2.5 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
2 น้อย - การติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตั้งแต่ร้อยละ 

81–90, ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์  และใช้
ระยะเวลาในการรักษาตัวไม่เกิน 1 สัปดาห์, มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพร้อยละ 2–4 
- มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการให้ความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมีแผนการป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3 ปานกลาง - การติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ร้อยละ 
71–80, ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  และ
ใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวตั้งแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน, มีอัตราการออก
หรือพ้นสภาพร้อยละ 5–9 
- มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญอย่างทันที  เมื่อความ
เสี่ยงปรากฏ หรือมีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยงหากเหตุการณ์เกิดข้ึน โดย
ระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

4 สูง - การติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตั้งแต่ร้อย
ละ 61–70, ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
และใช้ระยะเวลานานในการรักษาตัวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป, มีอัตราการออกหรือพ้น
สภาพร้อยละ 10–14  
- เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือมีการวิเคราะห์ถึงความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และมีการจัดการความ
เสี่ยงบ้างตามความจ าเป็น 

5 สูงมาก - การติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอน้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 60, มีการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทางร่างกายในบริเวณ
ส าคัญ จนไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้, มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพตั้งแต่ร้อยละ 
15 ขึ้นไป 
- ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือมีการ
แก้ไขปัญหาจากการท างานประจ าวันซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆ ไป 

6) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านนโยบาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

  ผลกระทบที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 2.6   
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ตารางท่ี 2.6 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านนโยบาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในระดับบุคลากร โดยมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ

ที่ไม่มีนัยส าคัญ 
2 น้อย มีผลกระทบภายในระดับสาขาวิชา/ศูนย์/ส านัก โดยมีการละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มี

นัยส าคัญ 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในระดับคณะวิชา โดยมีการฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่ส าคัญที่มีการ

สอบสวนหรือรายงาน รวมทั้งการด าเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย 
4 สูง มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการละเมิดข้อกฎหมายที่ส าคัญ 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก โดยมีการฟ้องร้องด าเนินคดี และ 

เรียกร้องค่าเสียหายที่ส าคัญ ซึ่งเป็นคดีที่ส าคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

7) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง 

การมีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และส่งผล
ให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ ดัง
ตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

ค่าผลกระทบ ผลกระทบ ความหมาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับบุคคล/หน่วยงาน โดยมีข่าวเชิงลบ แต่สามารถขจัด

ไปได้ตามกระบวนการบริหารปกติ 
2 น้อย มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีข่าวในเชิงลบ

จากสื่อภายในมหาวิทยาลัย เช่น มีการส่งจดหมายสนเท่ห์ในมหาวิทยาลัย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย ขาดความมั่นคง

ปลอดภัยในระดับจังหวัด โดยมีข่าวในเชิงลบจากสื่อในจังหวัดนครราชสีมา 
4 สูง มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย ขาดความมั่นคง

ปลอดภัยในระดับชาติ  โดยมีการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์/สถานีโทรทัศน์/สื่อ
สังคมออนไลน์ ในเชิงลบในระดับชาติ ส่งผลต่อชื่อเสียงในระดับชาติ 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย ขาดความมั่นคง
ปลอดภัยในระดับนานาชาติ  โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อ  พาดหัวข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงลบในระดับนานาชาติ ส่งผล
ต่อชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
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ขั้นที่ 2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มี
จ ากัด โดยมีการพิจารณาตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ในขัน้ที่ 1  

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 ในขั้นนี้ให้หน่วยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับความเสี่ยง  

ขั้นที่ 4 การจัดล าดับความเสี่ยง  
 ในขั้นนี้เป็นการน าความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (ขั้นที่ 3) มาจัดล าดับความเสี่ยง
(Degree of Risk) ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน   โดย
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก (Extreme Risk) และ/หรือสูง (High Risk)  

      เกณฑ์มาตรฐานของระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 ระดับความเสี่ยง คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก าหนดความส าคัญของความเสี่ยง โดยค่าความเสี่ยงได้จากการ
น าเอาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน คือ 

 ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)  

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งเป็น 4 ระดับ       
คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลางและน้อย ดังตารางที่ 2.8   

ตารางท่ี 2.8 ระดับความเสี่ยงและความหมาย 
ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

17-25 
ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk) ระดับความเสี่ยงที่จ าเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการ
อย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง) 

10-16 ความเสี่ยงสูง (High Risk) ระดับความเสี่ยงที่ต้องวางแผนบริหารจัดการ (โซนสีส้ม) 

4-9 
ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง) 

1-3 
ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่
แล้ว (โซนสีเขียว) 
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ภาพที่ 2.2 ภาพการแบ่งระดับความเสี่ยง 
 

2.3.3 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการน าปัจจัยเสี่ยง ที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือที่มีอยู่
แล้วแต่ยังไม่เพียงพอมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งทางเลือกใน
การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือน ามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ซึ่ง
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง มีดังนี ้

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การก าหนด
ระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับจัดการความเสี่ยง 
           2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไข
ปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 
          3) การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk sharing/spreading) การกระจายทรัพย์สินหรือกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สินเพ่ือโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน การจ้างบริษัท
ภายนอกให้ท างานบางส่วนแทน การท าส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น 
          4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น 
งดท าข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 5    M 10    H 15    H 20    E 25    E 

4 4    M 8    M 12    H 16    H 20    E 

3 3     L 6    M 9    M 12    H 15    H 

2 2    L 4    M 6    M 8    M 10    H 

1 1    L 2    L 3    L 4    M 5    M 

 1 2 3 4 5 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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ในกระบวนการบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการน าเป็นการน าปัจจัยเสี่ยง มาวางแผนจัดการความ
เสี่ยง โดยพิจารณาทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
อาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรืออาจจะเลือกหลายวิธีร่วมกันเพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงอย่างเดียวก็ได้ สิ่งส าคัญที่หน่วยงานจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย
ของแต่ละทางเลือกเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะพิจารณาจาก 

1) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยงหรือจะก าหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได ้
 2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดกิจกรรมควบคุม และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกิจกรรมควบคุม (Benefit) ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 

3) น ากิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงมาก าหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง  
 

2.3.4 การรายงาน 
เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการวิเคราะห์ 
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมี
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพ่ือเสนอผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 
 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ก าหนดให้มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานแบ่งเป็น 2 ระดับคือ การรายงานผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน โดยมีรายงานที่ต้องน าเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน ดังนี้ 
 2.3.4.1  ระดับมหาวิทยาลัย ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตามรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2.3.4.2 ระดับคณะวิชา/ศูนย์/ส านัก ให้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณบดี/ผู้อ านวยการ และจัดส่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน และทุกสิ้นปีการศึกษา 
ประกอบด้วยก าหนดปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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2.3.5 การติดตามผลและทบทวน 

 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานหลังจากที่ได้น าแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่า 
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมและความเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ  

2.3.5.1  ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

2.3.5.2  ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนดหรือไม่ 
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยด าเนินการทุก 6 เดือน และ 12 เดือน
หลังจากมีการติดตามผลแล้วควรมีการน าผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ พร้อมทั้งสรุปวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงว่าวิธีการใด ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร ส่วนการทบทวน คือ การ
ทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งการทบทวนการบริหารความเสี่ยงนั้นหน่วยงานควรมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  

การบริหารและจัดการความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ให้หน่วยงานพิจารณาผลการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงในปีที่ผ่านมาท่ีด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ  มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวใน
แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปด้วย    
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2.4 ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
     ตารางท่ี 2.9 ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผังงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
และบริหารความเสี่ยง 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 

- รองอธิการบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 

 - ประชุมชี้แจงการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง 
 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 

- คณะวิชา/ศูนย์/
ส านัก 

- รายงานการประชุม 

- คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

 - หน่วยงานด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง 

- คณะวิชา/ศูนย์/
ส านัก 

- คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

 - หน่วยงานส่งรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

- ผู้ที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
- คณบดี/
ผู้อ านวยการศูนย์/
ส านัก 

- รายละเอียดการ
บริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

 

 

 

- รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชา/
ศูนย์/ส านัก 
- จัดท า(ร่าง)รายงานการบริหารความ

เสี่ยง 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 
- คณะผู้บริหาร 

- (ร่าง) รายงานการ
บริหารความเสี่ยง 

ไม่เห็นชอบ 

 
                   เห็นชอบ 

- เสนอในคราวที่ประชุมรอง
อธิการบดี และที่ประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดีทุก 
ฝ่าย 
- คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

- (ร่าง) รายงานการ
บริหารความเสี่ยง 

    

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

และบรหิารความเสี่ยง 

ช้ีแจงการด าเนินการบริหาร
ความเสีย่ง 

หน่วยงานด าเนินการบริหาร
ความเสีย่ง 

ก 

ส่งรายงาน 

การบริหารความเสี่ยง  
(รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) 

จัดท า(ร่าง)รายงานการบริหาร
ความเสีย่ง ระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหน่วยงาน 

พิจารณา 
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ตารางท่ี 2.9 ขั้นตอนการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ต่อ) 

ผังงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

   

 

 

 

  ไม่เห็นชอบ 

- จัดท า(ร่าง) รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 
- คณะกรรมการการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการและ
แผนความเสี่ยง 

- (ร่าง) รายงานการ
บริหารความเสี่ยง
ฉบับสมบูรณ์ 

 

 

                   เห็นชอบ 

- เสนอในคราวประชุมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

- คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

- (ร่าง) รายงานการ
บริหารความเสี่ยง
ฉบับสมบูรณ์ 

 

 

- จัดท ารายงานการบริหารความ
เสี่ยง ฉบับสมบูรณ์ 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 

- คณะกรรมการการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการและ
แผนความเสี่ยง 

- รองอธิการบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา 

- รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ฉบับ
สมบูรณ์ 

 - น าส่งรายงานการบริหารความ
เสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานเพ่ือทราบ
และน าไปด าเนินการต่อไป 
 

- งานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง 
- คณะวิชา/ศูนย์/
ส านัก 

- รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ฉบับ
สมบูรณ์ 

    
 
 
 
 

 

ก 

จัดท า (ร่าง) รายงานการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัยและ 

ระดับหน่วยงาน 

จัดท ารายงานการบริหาร 

ความเสีย่ง ฉบับสมบรูณ ์

ประกาศและเผยแพร ่

สิ้นสุด 

พิจารณา 
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หน่วยงาน.....................................…  
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 6  เดอืน ปีการศึกษา............... 

1. ความเสี่ยงด้าน ....................................................................................................  
 KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา............  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และ 

ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ/์
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย….) 

(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

เพ่ิมเติม 
(6) 

 
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
....................................................  

 
1. .............................................. 
.................................................. 
................................................... 
ปัจจัยภายใน 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
ปัจจัยภายนอก 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
...................................................... 

 
….X… = …… 

 
เสี่ยง.......  

 
ล าดับที่ ........ 

 
       

 
……………………………………………..…
………………………………………………..
…………………………………………..……
……………………………………………..…
………………………………………..………
…………………………………………..……
……………………………………..…………
………………………………………..………
…………………………………..……………
……………………………………..………… 
ผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
ผู้ติดตามงาน 
…………………………………………………. 

 
……... x …..... = …..…. 

เสี่ยง.......... 
ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง: 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................... 
...................................................  

 
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
.................................................  

 

RM 01 
 

2.4.1 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 6  เดือน 
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หน่วยงาน.................................................... 
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 

ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ (Strategic Risk) 
KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม่ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

- ร้อยละนักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มากกว่าร้อย
ละ 10 
- จ านวนผู้เข้าเรยีนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ10 ต่อปีขึ้นไป  
(ป.ตรี ป.โท ป.เอก  
ป.บัณฑิต ผู้ช่วยพยาบาล) 770 
คน) 

1. จ านวนนักศกึษาที่รับเข้า
ศึกษาใหม่มีจ านวนลดลง 
 

ปัจจัยภายใน 
- หลักสูตรมีการเปลีย่นแปลงและ
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
หรือผู้ที่สนใจศึกษา 
- งบประมาณสนับสนุนคณะวิชา
ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
น้อย 
- อาจารย์และบุคลากรในคณะวิชา
มีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถ
ออกแนะแนวนอกสถานท่ีได้ตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
- การประชาสมัพันธ์บางครั้งขาด
ความต่อเนื่องและยังไมเ่ป็นเชิงรุก
เท่าที่ควร 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
      

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 

- สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อโดย
ให้ทุนการศึกษา, โควต้า 
- การสร้าง Branding ให้
มหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จักและยอมรบั
ในมาตรฐานมากข้ึน 
- การประชาสมัพันธ์เชิงรุกใน
กลุ่มเป้าหมายทุกหลักสตูร 
- การพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์
และออฟไลน ์
 

ผู้รับผิดชอบ: คณบดีทุกคณะวิชา,
หัวหน้าศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 
 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    เท่าเดิม  
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง:  
- มียอดไลค์และติดตาม 
Fanpage มหาวิทยาลัยและ
คณะต่างๆ มากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์แนะแนว 
สถาบันการศึกษา  
- ร่วมงานแนะแนวตลาดนัด
หลักสตูร ท่ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ีและ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุบลราชธาน ี
- ปรับหรือเพิ่มหลักสตูรให้มี
ความหลากหลาย ตอบสนอง

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ต้องท าการตลาดเพื่อจูงใจ
กลุ่มผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน เช่น 
ปรับทุนการศึกษา ค่าสมัคร
และค่าเล่าเรียน 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์และออฟไลนเ์ชิงรุก 
- ประสานงานกับคณะเพื่อท า
ความเข้าใจหลักสูตรของคณะ
ต่างๆ 
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ทีส่นใจเข้า
ศึกษา 
 

ตัวอย่าง 
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KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม่ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

- ค่าเทอมสูงกว่ามหาวิทยาลัย
รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยคู่แข่ง 
ปัจจัยภายนอก 
- สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดรับ
นักศึกษาหลายรอบมากขึ้น และมี
หลักสตูรที่หลากหลาย 
- การแข่งขันด้านค่าเทอมและ
ทุนการศึกษามีสูงขึ้นท าให้ผู้สมัคร
มีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษา
ต่อมากขึ้น 
- จ านวนประชากรที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษามีจ านวน
ลดลง เนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มากยิ่งข้ึน เช่น จัดการเรียนการ
สอนในวันเสาร์-อทิตย์, เรียน
แบบบล็อคคอรส์ ส าหรับ
นักศึกษากลุ่มวัยท างาน 
 

- ร้อยละของเงินทุนวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ าเพิม่ขึ้น ร้อยละ 15 
- ร้อยละของเงินทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

2. ทุนสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ ายังมีน้อย 
 

ปัจจัยภายใน 
- อาจารย์มภีาระงานสอนมากท า
ให้ไม่มีเวลาท างานวิจัย 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
      

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
- จัดประชุมระดมสมองและวางแผน
ร่วมกับอาจารย์ที่มีศักยภาพในการ
ท าวิจัยเพื่อเสนอโครงร่างวิจัยขอรบั
ทุนสนับสนุน 
- จัดให้มีการพิจารณาข้อเสนอโครง
ร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

 
4 x 3 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    ลดลง  
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง:  
- ร้อยละของทุนวิจัยต่ออาจารย์
ประจ ายังไม่เพิ่มขึ้น อยู่ใน

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- กระตุ้นให้อาจารย์ส่งโครง
ร่างวิจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน
สนับสนุนการวิจัยภายใน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์ทุนจาก
ภายในและภายนอกให้ทราบ
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KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม่ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

- อาจารย์ต้องท าหน้าที่
บริหารงานและวางระบบการ
ท างานซึ่งต้องใช้เวลามาก 
- ขาดฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย 
- อาจารย์ยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาให้ทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 
 

ปัจจัยภายนอก 
- ทุนสนับสนุนการวิจยัภายนอก
ของรัฐมีเง่ือนไขที่ไม่สนับสนุนเงิน
ให้มหาวิทยาลัยเอกชน 
- ภาระหน้าที่ของอาจารย์ เช่น 
ภาระด้านครอบครัว 

วิจัยจากมหาวิทยาลัย 5 ครั้งในปี
การศึกษา 2561 
- สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนนุ
งานวิจัย 
- ประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกในการขอรับทุนมากข้ึน 
 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ,
หัวหน้างานวิจัย, 
คณบดีทุกคณะวิชา 
 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ 

ระหว่างด าเนินการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยครั้งท่ี 3 
 

อย่างทัว่ถึง โดยส่งอีเมล์ถึง
บุคคลากรทุกคน 
- ประสานกับอาจารย์ที่มี
ควานช านาญสอดคล้องกับ
คุณสมบัตผิู้ข้อทุนวิจัยจาก
ภายนอก 
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KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม่ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

-ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับ
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 

3. จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง
ทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 
 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการรายบุคคล 
- ภาระงานของอาจารย์ประจ ามี
มาก 
- ระบบสนบัสนุนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการยังไม่ดีพอ 
 

ปัจจัยภายนอก 
- การก าหนดกฎเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ มี
กฎระเบียบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

 
4x3.66 = 14.64 

เสี่ยงสูง 
      

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
- จัดโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลงานและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
อัตราก าลังระดับคณะวิชา 

 

ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานวิชาการ, 
คณบดีทุกคณะวิชา 
 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

 
3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    ลด  
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง:  
- ผลักดันและส่งเสรมิอาจารย์ที่
มีคุณสมบัตติามเกณฑเ์ข้าสู่
กระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ทางคณะควรมีพี่เลีย้งหรือ
คู่มือส าหรับการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- ลดภาระงานของอาจารย์ที่
เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- จัดโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลงานและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลักดันและส่งเสริมอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติครบตาม
ข้อก าหนดในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้รีบจัดท าผลงาน
เพื่อยื่นขอต าแหน่งฯตาม
ก าหนดเวลา 

- ร้อยละของจ านวนผลงาน
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ ร้อยละ 
20 

4. จ านวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติมนี้อย 
 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
      

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
- ติดตามงานวิจัยและงานตีพมิพ์
เผยแพร่ให้คณะด าเนินใหไ้ดต้าม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

 
4 x 3 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    ลดลง 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- จัดท าโครงการทีส่่งเสริมและ
สนับสนุนการท าผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค ์
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KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม่ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ปัจจัยภายใน 
- เกณฑ์ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
- ความรู้และทักษะของอาจารย์ใน
การท าวิจัยเพื่อส่งผลงานตีพมิพ์ยัง
ไม่เพียงพอ 
- อาจารย์มีภาระงานสอนมากท า
ให้ไม่มีเวลาท างานวิจัย 
- แรงจูงใจของอาจารย์ในการท า
ผลงานมีน้อย 
 

ปัจจัยภายนอก 
- มาตรฐานของวารสารมีความ

เข้มงวดมากขึ้น ท าให้บาง
บทความถูกปฏิเสธ 

- จัดท าโครงการทีส่่งเสริมและ
สนับสนุนการท าผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์
 

ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานวิชาการ, 
คณบดีทุกคณะวิชา 
 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง:  
- อยู่ระหว่างการใช้เกณฑ์
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร ่
- จ านวนผลงานวิชาการของบาง
คณะวิชาจ านวน 17 ผลงาน 

- ผลักดันและส่งเสรมิให้
อาจารย์ม าผลงาน 
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 ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)  
KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม ่

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์  
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

- ผลประกอบการรวม
ของแต่ละคณะ/
มหาวิทยาลยั มี
ประสิทธิผลดีขึ้นจากปี
ก่อนหน้า (เพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย) ร้อยละ 
10 

- ร้อยละของรายได้
ของมหาวิทยาลัยต่อปี
การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 

- ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ที่ลดลงต่อปี ร้อยละ 5 

- ร้อยละของ
หน่วยงานหรือคณะมี
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ร้อยละ 60 

1. ผลประกอบการระดับหลักสูตร  

มีรายได้ต่ ากว่ารายจ่าย 
 

ปัจจัยภายใน 

- มหาวิทยาลัยและคณะวิชามรีายได้จาก
ภายนอกลดลง 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแต่
ละสาขาวิชาสูงขึ้น และราคาของอุปกรณ์
การเรยีนการสอนที่ทันสมัยมีราคาสูง 

- จ านวนนักศึกษาแต่ละปมีีจ านวนลดลง
ท าให้รายได้จากการลงทะเบียนลดลงด้วย 

- หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความตอ้งการ
ของตลาด 
 

ปัจจัยภายนอก 

- จากอัตราการเกิดลดลงมผีลท าให้
ประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
และเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ

- การแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น 

 

3 x 5 = 15  

เสี่ยงสูง 

 

 

 

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 

- จัดท าแผนในการลดคา่ใช้จ่ายของหน่วยงาน 
- ประชุมและวางแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยเฉพาะห้องปฏิบตัิการของคณะ
วิชาต่างๆ 
- ปรับเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทีไ่ม่
เหมาะสม 
- เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น 
- ด าเนินโครงการหารายได้อื่น
นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนนักศกึษา 
- ประชาสมัพันธ์การให้เช่าพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั 
- เปิดหลักสูตรอบรม/หลักสตูรระยะสั้น
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 
 

ผู้รับผิดชอบ: คณบดีทุกคณะวิชา,
ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
 

ผู้ติดตาม: รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    ลด 

ความก้าวหน้าของการ 

ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: 

- จัดท าหลักสตูรอบรมระยะ
สั้นเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น 
และช่วยประค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น 

 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 

- สนับสนุนการจดัท าโครงการ
เพื่อหารายได ้

- วางแผนการน าทรัพยากรทีม่ี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

- วางแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

   

ตัวอย่าง 
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 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/ 
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม ่

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์  
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

- ร้อยละของ
บุคลากรลาออก
ลดลง ร้อยละ 15  

- ร้อยละของ
บุคลากรทุกสายงาน
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะร้อยละ 
85 

 

1. อัตราการลาออกของอาจารย-์
บุคลากรสูง 
 

ปัจจัยภายใน 

- บุคลากรลาออกเนื่องจากค่าตอบแทน
และสวสัดิการน้อย 

- ภาระงานสอนภาคปฏิบตัิสูง 

อาจารย์มีแนวโน้มการลาออกเพิ่มขึ้น 

- ขาดการวางแผนด้านก าลังคน 

- ทักษะทางวิชาการและสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรไม่ทันสมัย 

- กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม ่
 

ปัจจัยภายนอก 

- องค์กรอื่นให้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ
มากกว่า 

 

 

4 x 3 = 12 

เสี่ยงสูง 

 

 

 

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคลและ
วางแผนรับสมัครแทนต าแหน่งที่ลาออก 

- สรรหาบคุลากรที่มีความสามารถดึงดูด
นักวิชาการที่มีศักยภาพเข้ามาท างาน 

- จัดท าคู่มือการปฏบิัติงานเพ่ือลดระยะเวลาใน
การสอนงาน 

- จัดระบบพี่เลี้ยงให้บุคลากรใหม ่

- ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 

- จัดโครงการและจดังบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากร 

- จัดประชุมพิจารณาจัดสรรภาระงานให้เหมาะสม 

- ศึกษาสาเหตุของการลาออก 

- จัดกิจกรรมทีส่ร้างความผูกพันของคนในองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ: คณบด,ีผู้อ านวยการส านัก,หัวหน้า
ศูนย์/งาน,งานบุคคล 

 

ผู้ติดตาม: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    เท่าเดิม 

ความก้าวหน้าของการ 

ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: 

มีการจัดกจิกรรมสาน
สัมพันธ์ให้กับบุคลากร 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 

- พัฒนาระบบการท างานให้
มีความยืดหยุ่น 

 

ตัวอย่าง 
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KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/
สาเหตุความเสี่ยง 
 คงค้าง    ใหม ่

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ/์ 
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย.) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ ์
และกจิกรรมจัดการความเสี่ยง

เพ่ิมเติม 
(6) 

- ร้อยละความครบถ้วนของ
ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพภายในของสกอ.
ร้อยละ 85 
- มีห้องสมุดที่เข้าถึงได้ตลอด 
24 ชม. โดยมีฐานข้อมูล 
วารสาร ต ารา หนังสือ 
 

2. ระบบสารสนเทศขัดข้อง  
ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยภายใน 
- การวางแผนและการตรวจสอบการ
ท างานของอุปกรณ์ 
- บุคลากรด้าน IT มีภาระงานเยอะ
จ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอ ขาด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Center 
- ฐานข้อมูลห้องสมุดยังใช้งานได้ไม่
สมบูรณ ์
 

ปัจจัยภายนอก 
- ภัยคุกคามจากการท าลายระบบ 
เช่น ไวรัส การเจาะข้อมูล 
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีราคา
ค่อนข้างสูง 

 
3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
 
 
       

ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
- ประชุมผู้เกีย่วข้องเพื่อหาแนวทางใน
แก้ไขและป้องกัน 
- วางระบบใหม่และขยายพื้นท่ีการจัดเก็บ
ข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย 
- แยกระบบส ารองข้อมูลออกจาก Server 
หลัก ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมยัทั้งรปูแบบ
และเนื้อหา 
 

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ, 
คณบด,ี หัวหน้างาน 
 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง  เท่าเดิม 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: 
- ระบบห้องสมุดไดร้ับการ
ปรับปรุง สามารถลงรายการ
หนังสือในฐานข้อมูล
ห้องสมุด 
สามารถสืบค้นรายการ
หนังสือได้ แตร่ะบบยังไม่
เสถียร และยังไมส่ามารถ
ให้บริการยมืคืน หนังสือได ้
- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมยั
ทั้งรูปแบบและเนื้อหา 
 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- จัดหาระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ
ส าเรจ็รูป 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
พร้อมใช้งานและส ารองข้อมูล
มากขึ้น 
- จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ค าแนะน าในการดูแล
ระบบเพื่อลดความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 หน่วยงาน.....................................… 
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 12  เดือน ปีการศึกษา...............  

1. ความเสี่ยงด้าน ....................................................................................................  
 KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา............  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย….) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่รอบ 12 เดือน 

(พ.ค….) (L x I)  
(7) 

 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
........................................ 
..........................................
.......................................... 

 
1. ..................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
 
ปัจจัยภายใน 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
 
ปัจจัยภายนอก 
............................................. 
.............................................
............................................. 

 
….X… = …… 

 
เสี่ยง.......  

 
ล าดับที่ ........ 

 
       

 
…………………………………………
…..……………………………………
……………..…………………………
………………..………………………
…………………………..……………
……………………………..…………
………………………………………..
…………………………………………. 
 
ผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………
…..………………………………….… 
 
ผู้ติดตามงาน 
…………………………………………
…..……………………………………. 

 
……... x …..... = …..…. 

เสี่ยง.......... 
 

ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง: 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
................................... 

……... x …..... = …..…. 
เสี่ยง.......... 

ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
………………………………… 
ประเมินกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง :. 
  เพียงพอ  ผลการ
ด าเนนิงาน........................
  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
.......................................... 
.......................................... 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง........................... 

RM 02 
 

2.4.2 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 12  เดือน 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 
 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปี 2560 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่ม ี

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่รอบ 6 เดือน 

(พ.ย.60)(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
 (6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่รอบ 12 เดือน  

(พ.ค.61) (L x I)  
(7) 

- ร้อยละ
นักศึกษาใหม่
ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยั
เทียบกับปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา > 10 
% 
- จ านวนผู้เข้า
เรียนเพิ่มขึ้น
มากกว่า 10% 
ต่อปีขึ้นไป (ป.
ตรี ป.โท ป.
เอก ป.บัณฑิต 
ผู้ช่วย
พยาบาล) 

1. จ านวนนักศกึษาที่
รับเข้าศึกษาใหม่มีจ านวน
ลดลง 
ปัจจัยภายใน 
- หลักสูตรไม่ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียนหรือผู้ที่
สนใจศึกษา 
- งบประมาณสนับสนุนใน
การประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ 
- ค่าลงทะเบียนสูงกว่า
สถาบันของรัฐบาล 
ปัจจัยภายนอก 
- สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นและ
มีหลักสูตรที่หลากหลาย 
- จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้า
ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา
มีจ านวนลดลง 

 
4.75x4.75=22.75 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme Risk) 

 
ล าดับที่ 1 

 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ,ให้ทุก
การศึกษา,โควตา 
- สร้าง Branding ให้มหาวิทยาลยัเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับในมาตรฐานมากขึน้ 
- การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนและผู้สนใจ
เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
 

ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานบริหารสื่อสาร
การตลาด/คณบดีทุกคณะวิชา 
 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    ลด 
ความก้าวหน้าของ
การ 
ด าเนินงานจัดการ
ความเสี่ยง: ทุกคณะ
วิชาและงานบริหาร
สื่อสารการตลาด มี
การจัดโครงการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้าก
ขึ้น เช่น การออกแนะ
แนวการศึกษาแตล่ะ
โรงเรียน การออกบูท
ที่ห้างสรรพสินค้า  
 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ต้องเร่งประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ้น 
วางแผนจัดกิจกรรม VU. 
Open House   
- พิจารณาการให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
  

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง  เท่าเดิม  
ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง: ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก จ านวนนักศึกษาใหม่
ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศกึษา 
2561= 623 คน (ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 มียอด
นักศึกษาจ านวน 707 คน  พบว่ายอด
นักศึกษาลดลง จ านวน 84 คน) 
- การแข่งขันระหว่างสถาบันการศกึษา
รัฐกับเอกชนมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: เร่ง
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย
ทุกหลักสูตร ตั้งแตต่้นปีการศึกษา 2562 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายต่อไป  
- จัดท าหลักสตูรออนไลน์ให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษา 

หน่วยงาน .....................................… 
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 12  เดือน ปีการศึกษา 2560 

ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ (Strategic Risk) 
 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปี 2560 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่รอบ 6 เดือน 

(พ.ย.60)(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่รอบ 12 เดือน  

(พ.ค.61) (L x I)  
(7) 

- ร้อยละของเงินทุน
วิจัยต่ออาจารย์
ประจ าเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 15 
- ร้อยละของเงินทุน
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

2. ทุนสนบัสนนุงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ ายังมีน้อย 
ปัจจัยภายใน 
- อาจารย์ยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลา 
- อาจารย์มีภาระงานสอนมาก
ท าให้ไม่มีเวลาท างานวิจัย 
- อาจารย์ต้องท าหน้าที่
บริหารงานและวางระบบการ
ท างานซึ่งต้องใช้เวลามาก 
- ขาดฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย 
- อาจารย์ขาดประสบการณ์ใน
การเขียนข้อเสนองานวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุนภายนอก 
- เครือข่ายทุนวิจัยที่เปิดโอกาส
ให้ทุนสนับสนุนค่อนข้างจ ากัด 
- ระบบการขอทุนวิจัยยังไม่เป็น
รูปธรรม 

 
4 x 5 = 20 
เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme Risk) 
 

ล าดับที่ 2 
 
 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- จัดให้มีการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 5 
ครั้ง/ป ี
- จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
- ปรับเกณฑ์คา่ใช้จ่ายในการ
ท างานวิจัยให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์ทุนจากภายในและ
ภายนอกให้ทราบอย่างทั่วถึง 
- ท าความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการวิจัยและการขอทุน
สนับสนุนการวิจัย 
- ปรับภาระงานของอาจารย์ให้
เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ/
คณบดีทุกคณะวิชา 
 
 

 
4 x 4 = 16 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    ลด 
ความก้าวหน้าของ
การ 
ด าเนินงานจัดการ
ความเสี่ยง: อยู่
ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยรอบที่ 3 
ร้อยละของทุนวิจัย
ภายในต่ออาจารย์
ประจ ายังไม่เพิ่มขึ้น
ต้องรอให้อาจารย์ยื่น
เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนในภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ต้องกระตุ้นให้อาจารย์
ส่งโครงร่างวิจัยโดยเพิ่ม
แรงจูงใจเพื่อเสนอขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายในเพิ่มขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์ทุนจาก

ภายในและภายนอกให้
ทราบอย่างทั่วถึง โดยส่ง
อีเมลล์ถึงบุคลากรทุกคน 
- ประสานงานกับ
อาจารย์ที่มีความช านาญ
สอดคล้องกับคณุสมบัติ
ผู้ขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก 
- สร้างเครือข่ายจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการหา
แหล่งทุนการท าวิจัย 
  

 
3.5 x 4 = 14 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง  ลด 
ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง: 
ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ทุนวิจัยบางคณะ
วิชาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
ร้อยละของทุนวิจัยภายในต่ออาจารย์
ประจ าเพิม่ขึ้นเพียงร้อยละ 5 
(เป้าหมายร้อยละ 15) ส่วนเงินทุนวิจัย
จากภายนอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.80 
(เป้าหมายร้อยละ 5) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: จัด
ประชุมเพื่อระดมสมองและวางแผน
ร่วมกับอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท า
วิจัยเพื่อเสนอโครงร่างวิจัยขอรบัทุน
สนับสนุน  
- จัดสรรทุนวิจัยให้กระจายไปทุกคณะ
วิชาตามสัดส่วนอาจารย์ในคณะ 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปี 2560 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่รอบ 6 เดือน 

(พ.ย.60)(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่รอบ 12 เดือน  

(พ.ค.61) (L x I)  
(7) 

ปัจจัยภายนอก 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก
ของรัฐมีเงื่อนไขที่ไมส่นับสนุน
เงินให้มหาวิทยาลยัเอกชน 

ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

- มีการเชิญกรรมการพิจารณางานวิจัย
จากภายนอก 
- เร่งกระตุ้นอาจารย์ให้ท างานวิจัยส่ง
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑส์กอ.ร้อย
ละ 30 
- ร้อยละอาจารย์ที่
ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 30  
- ร้อยละอาจารย์มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
ร้อยละ 33 

3. จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง
ทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด 
ปัจจัยภายใน 
- ขาดการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการรายบุคคล 
- ภาระงานของอาจารย์ประจ ามี
มาก 
- ขาดความต่อเนื่องและความ
ทุ่มเทในการด าเนินการจดัท า
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ปัจจัยภายนอก 
- สกอ.ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
คุณภาพเกี่ยวกับจ านวนอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
4.5 x 4 = 18 
เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme Risk) 
 

ล าดับที่ 4 
 
 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- จัดโครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการและส่งเสริมอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ รีบจัดท า
ผลงานเพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- จัดให้มีนักวิชาการพี่เลีย้ง 
- จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการรายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างาน
วิชาการ/คณบดีทุกคณะวิชา 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

 

 
4 x 3.25 = 13 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    ลด  
ความก้าวหน้าของ
การ 
ด าเนินงานจัดการ
ความเสี่ยง: มีจ านวน
อาจารย์ที่อยู่ใน
กระบวนการ จ านวน 
22 ท่าน ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 20 ท่าน และ
รองศาสตราจารย์
จ านวน 2 ท่าน 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ควรมีพี่เลี้ยงในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดท าคู่มือเพี่อใช้ใน
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ลดภาระงานของ
อาจารย์ที่เข้าสู่
กระบวนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- ส ารวจผู้ทีม่ีคุณสมบตัิ
ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของแต่ละคณะ
วิชา 
- แจ้งแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแก่
อาจารย์ที่มีคณุสมบัติ 

 
4 x 3.25 = 13 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง  เท่าเดิม 
ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง: 
ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการมี
เพียงร้อยละ 20.09 ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของตัวช้ีวัดในแผน
ยุทธศาสตร ์
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: ส่งเสริม
และให้ค าช้ีแนะ ช่วยเหลือและจัดสรร
เวลาให้อาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการอีก
11 ท่าน ให้สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนไดส้ะดวกยิ่งข้ึน 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปี 2560 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่รอบ 6 เดือน 

(พ.ย.60)(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่รอบ 12 เดือน  

(พ.ค.61) (L x I)  
(7) 

(อาจารย์ผู้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการที่อยู่ใน
กระบวนการต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ท่าน และ
ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 
20 ท่าน  

- ควรมีโครงการผลักดันและก ากับ
ติดตามผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าร้อยละ 20 
- จ านวนงานวิจัยท่ี
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรือเชิง
วิชาการร้อยละ 5 
- จ านวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการวิเคราะห์
เพื่อเผยแพรสู่่
สาธารณชน  
ร้อยละ 20 

4. จ านวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติมนี้อย 
ปัจจัยภายใน 
- การบริหารจัดการภาระงาน
สอนยังขาดประสิทธิภาพท าให้
อาจารยไ์ม่สามารถท าวิจยัหรือ
งานสร้างสรรคไ์ดส้ าเร็จ 
- แรงจูงใจของอาจารย์ต่อการ
ผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
มีน้อย 
- อาจารย์ขาดประสบการณ์การ
เขียนงานเพื่อตีพิมพ ์

 
3.75x3.75=15 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

 
ล าดับที่ 5 

 
 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
- ด าเนินโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
เขียนบทความวิจัย 
- ท าความร่วมมือในการท าวิจยักับ
มหาวิทยาลยัทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- ปรับภาระงานของอาจารย์ให้
เหมาะสม 
- ปรับเกณฑ์คา่ใช้จ่ายในการ
ท างานวิจัยให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม 

 
4 x 3.25 = 13 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    ลด 
ความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานจัดการ
ความเสี่ยง: จ านวน
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์มีจ านวน 24 
ผลงาน  

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ให้
อาจารย์ทุกท่านได้ทราบ
ผ่านทางอีเมลล ์
- กระตุ้นให้อาจารย์
ส่งผลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค ์
  

 
3 x 3 = 9 

เสี่ยงปานกลาง 
(Medium Risk) 

ความเสี่ยง  ลด  
ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง: 
เพียงพอ เนื่องจาก ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 2561 มีจ านวนผลงาน
วิชาการของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 
47.68 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: ควร
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกคณะวิชาผลติผล
งานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ให้มากขึ้น 

9 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปี 2560 
(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่รอบ 6 เดือน 

(พ.ย.60)(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่รอบ 12 เดือน  

(พ.ค.61) (L x I)  
(7) 

- จ านวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรยีน
การสอนและการ
บริการวิชาการ ร้อย
ละ 20 

ปัจจัยภายนอก 
- ขาดความร่วมมือในการท าวิจัย
กับเครือข่ายและมหาวิทยาลยั
ทั้งในและต่างประเทศ 
- มาตรฐานของวารสารมีความ
เข้มงวดมากข้ึน ท าให้บาง
บทความถูกปฏิเสธ 

- จัดประชุมตดิตามงานวิจัยและ
งานตีพิมพ์เผยแพร่ให้คณะด าเนิน
ให้ได้ตามเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ/
คณบดีทุกคณะวิชา 
 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์น า
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัทุนจาก
มหาวิทยาลยัไปตีพิมพ์เผยแพร ่
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)  
KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและ 
ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 

    คงค้าง    ใหม่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย. 61) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ รอบ 12 เดือน 

(พ.ค. 62) (L x I)  
(7) 

- ผลประกอบการ
รวมของแต่ละ
คณะ/มหาวิทยาลัย
มีประสิทธิผลดีขึ้น
จากปีก่อนหน้า 
(เพิ่มรายได้  
ลดรายจ่าย)  
ร้อยละ 10 
- ร้อยละของ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยัต่อปี
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
- ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ต่อปี ร้อยละ 5 
- ร้อยละของ
หน่วยงานหรือ
คณะมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
ร้อยละ 50 

5. ผลประกอบการระดับหลักสูตร มี
รายได้ต่ ากว่ารายจ่าย 
ปัจจัยภายใน 
- มหาวิทยาลัยและคณะวิชามรีายได้จาก
การบริการวิชาการภายนอกลดลง  
- หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผู้เรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแต่
ละสาขาวิชาสูงขึ้น และราคาของอุปกรณ์
การเรยีนการสอนที่ทันสมัยมีราคาสูง 
- จ านวนนักศึกษาแต่ละปมีีจ านวนลดลง
ท าให้รายได้จากการลงทะเบียนลดลงด้วย 
ปัจจัยภายนอก 
- จากอัตราการเกิดลดลงมผีลท าให้
ประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา
ลดลงด้วย 
- การแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจาก 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

 
4x3.86=15.5 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

 
ล าดับที่ 3 

 
 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- แต่ละหน่วยงานมีแผนในการ
ลดรายจ่าย 
- วางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มจ านวนนักศึกษา 
- จัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้เพิม่ขึ้น 
- ปรับเกณฑเ์กี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่
ไม่เหมาะสม 
- ประชุมและวางแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการของคณะวิชา
ต่างๆ 
- จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น 
 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้อ านวยการการ
คลัง/คณบดีทุกคณะวิชา 
 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง 
 

 

 
4 x 3.25 = 13 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    เท่าเดิม  
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: แต่ละคณะจดัท า
หลักสตูรอบรมหรือระยะสั้น
เพื่อหารายได้เพิม่ขึ้น และ
ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็น 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มยอดจ านวน
นักศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์
โครงการบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มรายได ้
- เปิดหลักสูตรระยะ
สั้น 
- วางแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
 

 
4 x 3.25 = 13 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง  เท่าเดิม  
ประเมินกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง: ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก ยังมีรายได้ต่ ากว่า
รายจ่าย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง: เปิดหลักสูตร
อบรมหรือระยะสั้นท่ีเป็น
ความสนใจของผู้เรียน 
 

ตัวอย่าง 



~ 39 ~ 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและ 
ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 

    คงค้าง    ใหม่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย. 61) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ รอบ 12 เดือน 

(พ.ค. 62) (L x I)  
(7) 

- ร้อยละของ
บุคลากรลาออก
ลดลง ร้อยละ 20 
- ร้อยละของ
บุคลากรทุกสายงาน
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ ร้อยละ 
80 

6. อัตราการลาออกของ
อาจารย์-บุคลากรสูง 
ปัจจัยภายใน 
- ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการน้อย 
- ภาระงานสอน
ภาคปฏิบตัิสูง 
- อาจารย์มีแนวโนม้การ
ลาออกเพิ่มขึ้น 
- ขาดการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
- จ านวนบุคลากรไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของ 
สกอ.และสภาวิชาชีพ 
- ทักษะทางวิชาการและ
สมรรถนะของอาจารย์
และบุคลากรไม่ทันสมัย 
ปัจจัยภายนอก 
- บางสถาบันให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 

 
3.6x4.5=16.5 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

 
ล าดับที่ 5 

 
 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคลและ
วางแผนรับสมัครแทนต าแหน่งที่ลาออก 
- สรรหาบคุลากรที่มีความสามารถ ดึงดูด
นักวิชาการที่มีศักยภาพเข้ามาท างาน 
- จัดท าคู่มือการปฏบิัติงานเพ่ือลด
ระยะเวลาในการสอนงาน 
- จัดระบบพี่เลี้ยงบุคลากรใหม ่
- ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 
- จัดโครงการและงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรทุกคน 
- จัดประชุมพิจารณาจัดสรรภาระงานให้
เหมาะสม 
- เสนอแนวทางการปรับค่าตอบแทนให้มี
ความเหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานบุคคล/คณบดี
ทุกคณะวิชา 
 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
3.5 x 4 = 14 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

ความเสี่ยง    เท่าเดิม  
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: ร้อยละของบุคลากร
ที่ลาออกเท่ากับร้อยละ 
9.93 
- มีการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ให้กับบุคลากรและ
พัฒนาระบบการท างานให้มี
ความยืดหยุ่น 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- จัดโครงการพัฒนา
และความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจ า  
- พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
และใช้ทรัพยากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 
  

 
3 x 3 = 9 

เสี่ยงปานกลาง 
(Medium Risk) 

ความเสี่ยง  ลด  
ประเมินกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง: เพียงพอ 
เนื่องจาก ปีการศึกษา 2561 
มีบุคลากรลาออกท้ังหมด 45 
คน คิดเป็นร้อยละ13.55 ซึ่ง
ลดลงจากปี 2560 จ านวน
ร้อยละ 17.55 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: 
งานบุคคลควรวางแผน
เกี่ยวกับอัตราก าลังการ
พัฒนาบุคลากรและดูแล
สวัสดิการให้เหมาะสม 

 

ตัวอย่าง 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561  
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและ 
ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 

    คงค้าง    ใหม่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย. 61) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ รอบ 12 เดือน 

(พ.ค. 62) (L x I)  
(7) 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
สารสนเทศ (IT Master 
Plan) ร้อยละ 85 
- ร้อยละความครบถ้วน
ของระบบสารสนเทศท่ี
ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
ตัดสินใจตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของ 
สกอ. ร้อยละ 85 
- จ านวนระบบท่ีมีการ
บริหารจดัการออนไลน์
จ านวน 11 ระบบ  
- ร้อยละของวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 10 
เช่น Google 

7. ระบบสารสนเทศ
ขัดข้อง ท าให้ไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยภายใน 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
Database 
- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณมีไม่พอต่อการ
ขยายตัวของอาคาร 
- ข้อมูลที่เก็บไว้สญูหาย 
และระบบการศึกษาข้อมูล
ไม่สมบูรณ ์
- ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ
ไม่ได้รับการพัฒนาต่อ 
- อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
พอที่จะรองรับระบบใหม ่
- เว็ปไซต์ภายในเป็นเว็ป
ไซต์ที่ใช้มานานและเวอร์
ช่ันเก่าไม่ทันสมัย เข้าใช้
งานไม่สะดวก 

 
3.52x4.14=14.57 

เสี่ยงสูง 
(High Risk) 

 
ล าดับที่ 5 

 

ลด/การควบคุมความเสี่ยง 
- ท าการปรับเปลี่ยนและเพิ่ม
อุปกรณ์การให้บริการ Wi-Fi ให้เป็น
รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิม่
อุปกรณ์ทดแทน 25 จุด 
- ท าการแยกระบบส ารองข้อมูลออก
จากเซิร์ฟเวอร์หลักและทดลอง
ระบบโดยการจ าลองสถานการณ์
จริงเมื่อระบบลม่ 
- ซักซ้อม/ทดลองระบบโดยใช้
สถานการณ์สมมต ิ
- ปรับปรุงเวปไซต์ให้ทันสมยั 
- จัดจ้างภายนอกในการท า
ฐานข้อมูลส าคัญ 
- มีการศึกษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติอื่น เพื่อเตรียมการวางแผน
คัดเลือกมา 
- จัดหาหรือพัฒนาระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติทีร่องรับมาตรฐานของ
ห้องสมุด 
- ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม้ีขนาด
ใหญ่ขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 
3 x 4 = 12 

เสี่ยงสูง 
ความเสี่ยง    เท่าเดิม  
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยง: ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้สามารถใช้
งานได้ และกู้ข้อมลูส าคัญ
เพื่อให้สามารถด าเนินต่อได ้
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บ
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมลู
อย่างหลากหลาย 

ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
- ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและจัดการ
ฐานข้อมูลให้พร้อมใช้
งาน และกู้ข้อมูลส าคัญ 
- การจ้างภายนอกให้
จัดท าระบบฐานข้อมูล
ให้เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
- จัดหาผู้ที่เช่ียวชาญให้
ค าปรึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  

 
3 x 3 = 9 

เสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยง  ลดลง  
ประเมินกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง: เพียงพอ 
เนื่องจาก ระบบสารสนเทศท่ี
พร้อมใช้งาน ร้อยละ 100 
และมรีะบบริหารจัดการ
ออนไลน์ จ านวน 16 ระบบ 
และมีวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 35.25 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: 
เร่งด าเนินการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้พร้อมใช้งาน
และกู้ข้อมูลส าคญั  
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

KPI  
และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561  
(1) 

ประเด็นความเสี่ยงและ 
ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 

    คงค้าง    ใหม่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่มี 

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยงและ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย. 61) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ รอบ 12 เดือน 

(พ.ค. 62) (L x I)  
(7) 

Classroom, Module 
เป็นต้น 

- ฐานข้อมูลวิจัยไม่
สามารถใช้ได้อย่าง
สมบูรณ ์
ปัจจัยภายนอก 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาอุปกรณค์่อนข้างสูง 
มีเทคโนโลยรีุ่นใหม่เข้ามา
ทดแทนท าให้เวอร์ชั่น 
Software และ 
Hardware ไม่ทันสมยั 
- ภัยคุกคามจากการ
ท างานระบบ เช่น ไวรสั 
การเจาะข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานห้องสมดุ/
คณบดีทุกคณะวิชา/รองอธิการบดี
ฝ่ายบรหิาร 
 
ผู้ติดตามงาน: รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ข. 

- แบบฟอร์ม RM.01 

- แบบฟอร์ม RM.02 

- ค าอธิบายในการเขียนรายงานในตาราง RM 01 และ RM 02 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

หน่วยงาน.....................................… 
 แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 6  เดอืน ปีการศึกษา...............  

1. ความเสี่ยงด้าน ....................................................................................................  
 KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา............  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และ 

ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ม ี

(L x I)  
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ/์
กิจกรรมด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงในปัจจุบนั 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
รอบ 6 เดือน (พ.ย….) 

(L x I)  
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

เพ่ิมเติม 
(6) 

 
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
................................................... 

 
1. .............................................. 
.................................................. 
................................................... 
ปัจจัยภายใน 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
ปัจจัยภายนอก 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 
….X… = …… 

 
เสี่ยง.......  

 
ล าดับที่ ........ 

 
       

 
……………………………………………..…
………………………………………………..
…………………………………………..……
……………………………………………..…
………………………………………..………
…………………………………………..……
……………………………………..…………
………………………………………..……… 
 
ผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
ผู้ติดตามงาน 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
……... x …..... = …..…. 

เสี่ยง.......... 
ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง: 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
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หน่วยงาน.....................................… 
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน รอบ 12  เดือน ปีการศึกษา...............  

1. ความเสี่ยงด้าน ....................................................................................................  
 KPI  

และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา............  

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
และปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยงที่ม ี

(L x I) 
(3) 

วิธีจัดการความเสี่ยง และ 
กลยุทธ์/กจิกรรมด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในปัจจุบนั 

(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
รอบ 6 เดือน (พ.ย….) 

(L x I) 
(5) 

ทบทวนกลยุทธ์และ
กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(6) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่รอบ 12 เดือน 

(พ.ค….) (L x I)  
(7) 

 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
........................................ 
..........................................
.......................................... 

 
1. ..................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
……………………………………. 
 
ปัจจัยภายใน 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
 
ปัจจัยภายนอก 
.......................................... 
.............................................
....................................... 

 
….X… = …… 

 
เสี่ยง.......  

 
ล าดับที่ ........ 

 
       

 
…………………………………………
…..……………………………………
……………..…………………………
………………..………………………
…………………………..……………
……………………………..…………
………………………………………..
………………………………………… 
 
ผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………
…..………………………………….… 
 
ผู้ติดตามงาน 
…………………………………………
…..……………………………………. 

 
……... x …..... = …..…. 

เสี่ยง.......... 
 

ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยง: 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
................................... 
……………………………... 

……... x …..... = …..…. 
เสี่ยง.......... 

ความเสี่ยง  
      เพิ่ม  
      เท่าเดิม  
      ลด 
………………………………… 
ประเมินกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง : 
  เพียงพอ  ผลการ
ด าเนินงาน........................
  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
.......................................... 
.......................................... 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง........................... 
…………………………………… 

RM 02 
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ค าอธิบายในการเขียนรายงานในตาราง RM 01 และ RM 02  
(1) ให้ระบุ KPI และเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละปีการศึกษาที่ด าเนินการ (เล่มแผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบัติการประจ าปี) ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง 
(2) ให้ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรคหรือปัจจัยที่อาจท าให้การบริหารจัดการของหน่วยงานไม่

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้องมีอะไรบ้าง 

(3) ให้ประเมินระดับความเสี่ยง โดยประเมินความถี่หรือโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood: 
L) และประเมินผลกระทบ/ความรุนแรงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ (Impact: I) โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์การให้คะแนนผลกระทบของความเสี่ยงในคู่มือนี้ ช่วยพิจารณาการให้
คะแนน 

(4) ให้ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง (การยอมรับความเสี่ยง หรือ การลด/การควบคุมความ
เสี่ยง หรือการกระจาย/โอนความเสี่ยง หรือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (17 - 20 คะแนน) และความเสี่ยงสูง (10 - 16 คะแนน) 

(5) ให้ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (L x I) หลังจากด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็น
การรายงานรอบ 6 เดือน (ปลายเดือนพฤศจิกายน) พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

(6) ในกรณีที่ผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส าเร็จให้ทบทวนกลยุทธ์และปรับ
กิจกรรม/หาแนวทางเพ่ิมเติมในจัดการความเสี่ยง 

(7) ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (L x I) หลังจากด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดและเพ่ิมเติม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงแล้ว ซึ่งจะเป็นการรายงานรอบ 12 เดือน (ปลายเดือนพฤษภาคม) พร้อมทั้งประเมิน
ว่าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงนั้นเพียงพอหรือไม่ ได้ผลเป็นอย่างไร หากไม่เพียงพอ มีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


