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คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ : ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
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คานา
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ยะลา ได้ ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีกระบวนการให้คณะกรรมการจากทุกหลักสูตร ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ ความเสี่ย งเพื่อผลั กดันให้ เกิดการบริห ารความเสี่ ยงทั่ว ทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังกาหนดให้
ผู้อานวยการสานักงานได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2559 เพื่อ
เป็นการประมวลภาพรวมผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค และนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ตามกาหนด ต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะได้นาผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ไปพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คือการบรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี 2554 สานักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสาเร็จของการดาเนินการและผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์กรเป็นสาคัญ
ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจ และนาเครื่องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรซึ่งถือว่าเป็นกรอบ
แนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น ซึ่งหากส่วนราชการสามารถ
ดาเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
ระดับก้าวหน้า จะทาให้ส่วนราชการสามารถยกระดับ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐได้ต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
สาหรับการดาเนิน การตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way
Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ
ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วน
ราชการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ที่สาคัญต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO คือ
1) การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
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2. การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในจึงจัดให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยและควบคุมกิจกรรมกระบวนงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ให้ อยู่ ในระดับ ที่ย อมรั บ ได้ ประเมิน ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มดาเนินการวางระบบบริหารความเสี่ยงมา โดยได้
ศึกษาแนวทางการดาเนินงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการ คือการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กาหนดประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทั้งงานประจา และงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหาร
ของคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
3. วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ปรัชญา (Philosophy)
เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม นาความรู้สู่การพัฒนา
อัตลักษณ์ (Identity)
บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสาสู้งาน การปฏิบัติเลิศ
ค่านิยม (Shared Values) : ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)
P : Proactive
ทางาน เชิงรุกอย่างมีสติและรอบคอบ
R : Result Oriented ทางานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
O : Ownership
รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ
U : Unity
ทางานเป็นทีม ผสานความต่างสร้างความรักและสามัคคี
D : Delight Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ (Mission)
คณะวิทยาการจั ดการ เป็ นหนึ่งในเจ็ดส่ วนราชการ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา ตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภั ฏยะลากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ฐานข้อมูลราช
กิจจา-นุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2558) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีพันธกิจหลัก ได้แก่
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การผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
นอกจากนั้นยังมีพันธกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ
2. พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน
5. บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัว เงิน เช่น ชื่อเสี่ยง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ให้ มีการติดตามประเมิน ผล และมีการทบทวน และปรับปรุงการบริห ารความเสี่ ยงอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
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วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการสามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลด
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้ คณะวิทยาการจัดการมีข้ อมูลและรายงานทางการเงินที่ถู กต้ องครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ สร้างความเชื่อมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้
1. ข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดกรอบวิธีการบริหารความเสี่ยง และการนาไปใช้
2. จัดตั้งหน่วยงาน คณะทางาน ผู้รับผิดชอบร่วมกัน
3. ประชุมหารือคณะทางานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามและประเมินผล
6. นิยาม
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่
แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย
(Target) ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความไม่แน่นอนดัง กล่าว
นั้นจะมีผลกระทบ (Exposures) ต่อเป้าหมายที่กาหนด ความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการได้ เพื่อกาจัดหรือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้โดยต้องระบุประเมินและทาแผนบริหารจัดการ
ปั จ จั ยเสี่ ยง (Risk Factor) หมายถึ ง สาเหตุ ที่ มาของความเสี่ ยง ที่ ท าให้ การด าเนิ นงานไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยต้องระบุว่า เหตุนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร การระบุปัจจัยเสี่ยง
ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ น แรงของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
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- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ การจั ดการความเสี่ ย งมีห ลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อลด
ความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
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ส่วนที่ 2
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการสาคัญตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
ปี พ.ศ. 2553 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ส่วนงานราชการจะต้องมี
การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ที่สาคัญต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
อย่ า งเหมาะสมตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาเลือกประเด็น/แผนงาน/
โครงการที่มีความสอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรก ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยง และ
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบายแล้วพิจารณาหา
แนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินกิจการตามแผนที่
กาหนดไว้ การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
โดยเทคนิคการกาหนดวัตถุประสงค์มีนโยบายเทคนิควิธี เช่น อาจคานึงถึงหลัก SMARTS ได้แก่
Specific: มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Achievable: สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้
Reasonable: สมเหตุผล มีความเป็นไปได้
Time constrained: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
การวิเคราะห์ เพื่อระบุ ความเสี่ย ง ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ นา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละแผนงาน/
โครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อัน
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จะนาไปสู่ความเสี่ยงที่แผนงาน/โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ส ามารถควบคุ ม ได้โ ดยองค์ ก ร เช่ น กฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ของส่ ว นราชการ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร นโยบายการบริ ห าร ความรู้ / ความสามารถของบุ ค ลากร
กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุ มการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การ
ร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O)
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น เป็ น ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้
บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่
ถูกต้อง ไม่ เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
นั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้วจะต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
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4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอ
ภาค ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. ประสิทธิผล (Effectiveness)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. การมีส่วนร่วม (Participation)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
6. ภาระรับผิดขอบ (Accountability)
7. นิติธรรม (Rule of Law)
8. การกระจายอานาจ (Decentralization)
9. ความเสมอภาค (Equity)
องค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล ( Effectiveness ) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกรมอื่น
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency ) : การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น แรงงาน และระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
3. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation ) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทักษะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสิ นใน และร่ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
4. หลักความโปร่งใส ( Transparency ) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
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5. หลักการตอบสนอง ( Responsiveness ) : การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
6. หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
7. หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) : การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
8. หลั ก การกระจายอ านาจ ( Decentralization ) : การถ่ า ยโอนอ านาจการตั ด สิ น ใน
ทรัพยากร และภารกิจจากกรมการศาสนา ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใน และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของจังหวัดทั้งนี้
การกระจายอานาจการตัดสินในที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินในที่เหมาะสม
9. หลักความเสมอภาค ( Equity ) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในส่วนนี้จะเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงเดิมที่ได้ดาเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อทาการทบทวนความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยการประเมินความเสี่ยงทุกรอบปี ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องกาหนดเกณฑ์ของ
หน่ ว ยงานขึ้ น ซึ่ ง สามารถก าหนดเกณฑ์ ไ ด้ ทั้ งเกณฑ์ ใ นเชิ งปริ ม าณและเชิง คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ มู ล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ
หน่ ว ยงาน โดยเกณฑ์ในเชิง ปริ มาณจะเหมาะกั บหน่ว ยงานที่มี ข้อ มูล ตัว เลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่
ชัดเจนได้ ก็ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ล ะประเภทความเสี่ ยง ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้
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1) ระดับโอกาส ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
สูง
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง
น้อย
2 - 4 ปีต่อครั้ง
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
น้อยมาก
แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

2) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก
> 1 ล้านบาท
4
สูง
> 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท
3
ปานกลาง
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
2
น้อย
> 10,000 – 50,000 บาท
1
น้อยมาก
ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับ
5
4
3

2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
สูง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
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ระดับ
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
น้อย
มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
น้อยมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับ
5
4
3
2
1

2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
สูง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
น้อย
มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
น้อยมาก
แทบไม่มีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับ
5
4
3
2

2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สาคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
สูง
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สาคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อ
ความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
ปานกลาง
ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
น้อย
เกิดเหตุที่แก้ไขได้
น้อยมาก
เกิดเหตุที่ไม่มีความสาคัญ
2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต
ผู้อื่นโดยตรง
สูง
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
ปานกลาง
ถูกทาทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้าง
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
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ระดับ
1

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (กระบวนการ)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดาเนินงาน)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดาเนินงานรุนแรงมากเช่น หยุด
ดาเนินการมากกว่า 1 เดือน
สูง
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดาเนินงานรุนแรง เช่น หยุด
ดาเนินการ 1 เดือน
ปานกลาง
มีการชะงักงันอย่างมีนัยสาคัญของกระบวนการและการดาเนินงาน
น้อย
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดาเนินงาน
น้อยมาก
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดาเนินงาน

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
3.1 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการ
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ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจ ารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโ อกาสและความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า
มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
3.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใด
3.4 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนามาจัดลาดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อ องค์กร เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สาคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น (Impact) และขอบเขตของระดั บ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ (Risk Appetite
Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4
Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
(1) ระดับ ความเสี่ ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงกาหนดเป็นสีเขียว ( )
(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเหลือง ( )
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลด
ความเสี่ยงกาหนดเป็นสีส้ม ( )
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมี
แผนลดและประเมินซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กาหนดเป็นสีแดง ( )
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ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้
4 แนวทางหลัก คือ
4.1 การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนิน การใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้ม
ค่าที่จะดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ
4.2 การลด/การควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือ
การออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4.3 การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น
การหยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การ
ลดขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
4.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
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หลังจากกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแล้ว จึงทาการปรับแผนความเสี่ยงเพื่อใช้
ในการดาเนินงานในปีถัดไป
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
เมื่อได้ป ระเมิน ความเสี่ ย งและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ ยงแล้ วจึงดาเนินการกาหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กาหนด ต้องเป็น
กิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับ ผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเผ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน
มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติจริง สามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็นรายไตรมาส และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อครั้ง
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ส่วนที่ 3
ระบบและการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
1. หลักการ
การบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาว่าจะมีสิ่งใด เหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรค ทาให้
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ
และเป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ นโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ ให้ยึดการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของคณะ เป็น
อันดับแรก
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบการบริหารความเสี่ยง ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดาเนินการไว้ดงั นี้
(หน้าถัดไป)
การกาหนดเป้าหมายการ
บริหารความเสี่ยง
(Objective Setting)

การประเมินความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงต่างๆ

(Risk Assessment)

(Event Identification)

*ความเสี่ยงใหม่ และความ
เสี่ยงเดิม*

กาหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง

กิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง

(Risk Response)

(Control Activities)

*และปรับแผนความเสี่ยง*

การติดตามผลและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่างๆ

การจัดทารายงานบริหาร
ความเสี่ยง

(Monitoring)

(Report)
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ข้อมูลและการสื่อสารด้าน
บริหารความเสี่ยง
(Information and
Communication)

ส่วนที่ 4
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจาปี 2559
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกัน
ผลักดันการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย และพิจารณากาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/
ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และประมวลจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการ
ตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กาหนด โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2559 มีดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้วิเคราะห์เพื่อ
ระบุปัจจัยเสี่ยงโดยคานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2559 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภท
ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ สาหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจานวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานใน กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของคณะ
วิทยาการจัดการ 15 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน
ได้ดังนี้

กลยุทธ์

การดาเนินงาน

การเงิน

กฎหมาย/กฎระเบียบ

รวม

ประเภทความเสี่ยง

-

7

-

-

7

-

3

-

-

3

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
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การดาเนินงาน

การเงิน

กฎหมาย/กฎระเบียบ

รวม

ประเภทความเสี่ยง

2

-

-

2

-

1

1

-

2

-

13

1

-

14

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

3 ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการน้ อ มน าแนวพระราชด าริ เพื่ อ สนองตอบกั บ ความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม

3. สรุปผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนามาบริหารจัดการ
ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ได้ทาการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนามาบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงตามที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สาหรับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิด
จากการนาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่า โดยแสดงจานวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความ
รุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ดังนี้

2
11
8
1

8

7

2
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3

จากผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏในแผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว
รวมทั้งผลการพิจารณาจานวนปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณานามาบริหารจัดการสามารถจาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นได้ดังนี้
ระดับประเมิน
ปาน สูง
สูง
กลาง
มาก

จานวนปัจจัยที่พจิ ารณานามาบริหารจัดการ
กล ดาเนิน การ
กฎ
รวม
ยุทธ์
งาน
เงิน
หมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ต่า

1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
2 ยกระดั บ มาตรฐานการวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

-

4

1

2

-

7

-

-

7

-

1

2

-

-

3

-

-

3

3 ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการน้ อ มน าแนวพระราชด าริ เพื่ อ
สนองตอบกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
และท้องถิ่น
4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

2

-

2

-

-

2

-

1

-

1

-

1

1

-

2

รวม

1

6

5

2

-

13

1

-

14
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ภาคผนวก

23

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

24

25

26

ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ความเสี่ยง

27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
Risk
Code

ประเภท
ความเสี่ยง

S1R001

การ
ดาเนินงาน

แผนการสอนไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา

แผนการสอนที่ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตร

2

4

8

ปาน
กลาง

6

การลด/การ
ควบคุม

แผนการสอนผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ปี 2560

S1R002

การ
ดาเนินงาน

ความถูกต้องในการ
จัดทาหลักสูตร

อาจารย์ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร

2

4

8

ปาน
กลาง

6

การลด/การ
ควบคุม

จัดอบรมหรือแจกคู่มือให้มีความรู้ด้าน
การเขียนแผนการสอน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ปี 2560

S1R003

การ
ดาเนินงาน

คุณภาพของการสอน

อาจารย์มีภาระการสอน
ปริมาณมากเกินไป

2

4

8

ปาน
กลาง

6

การลด/การ
ควบคุม

มีการจัดแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ภาระการสอนของอาจารย์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ปี 2560

S1R004

การ
ดาเนินงาน

จานวนนักศึกษาที่
รับเข้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

การประชาสัมพันธ์เพื่อ
รับนักศึกษา

4

5
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สูง
มาก

1

การลด/การ
ควบคุม

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/คณะ
สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปกติ/เทียบโอนร่วมกัน รวมถึงการ
ประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับโรงเรียน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ปี 2560

S1R005

การ
ดาเนินงาน

สัดส่วนอาจารย์/
นักศึกษาเกินเกณฑ์
มาตรฐาน

จานวนของอาจารย์ และ
จานวนของนักศึกษา

3

3

9

ปาน
กลาง

5

การลด/การ
ควบคุม

จัดทาแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง รองคณบดี
กับสัดส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูล
ฝ่ายวิชาการ
จานวนนักศึกษาและอาจารย์ใน
ปัจจุบันและจานวนตามแผนการรับเข้า
นักศึกษาและแผนการรับอาจารย์

ปี 2560

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส รุนแรง ผล ระดับ ลาดับ
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การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

Risk
Code

ประเภท
ความเสี่ยง

S1R006

การ
ดาเนินงาน

บัณฑิตมีปริมาณว่างงาน การพัฒนาและปรับปรุง
เพิ่มมากขึ้น
หลักสูตรยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

4

4

16

สูง
มาก

2

การลด/การ
ควบคุม

ปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้อง รองคณบดี
กับความต้องการของประเทศ และ
ฝ่ายวิชาการ
สอดรับกับความสาคัญที่ทวีมากขึ้นของ
ประชาคมอาเซียน

ปี 2560

S1R007

การ
ดาเนินงาน

ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนของนักศึกษามี
น้อย

4

3

12

สูง

4

การลด/การ
ควบคุม

จัดสอนเพิ่มเติมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษโดยสามารถวัดออกมา
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการได้

ปี 2560

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนา
นักศึกษา

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส รุนแรง ผล ระดับ ลาดับ

29

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และพัฒนา
นักศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
Risk
Code

ประเภท
ความเสี่ยง

S2R001

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส รุนแรง ผล ระดับ ลาดับ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การ
ดาเนินงาน

ขาดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานด้าน
วิจัย

การให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เพื่อการบริหารงานด้าน
วิจัยล่าช้า

3

3

9

ปาน
กลาง

2

การลด/การ
ควบคุม

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2560

S2R002

การ
ดาเนินงาน

การลงทุนด้าน
งบประมาณวิจัยขาด
ความคุ้มค่า เนื่องจาก
อาจารย์เผยแพร่
งานวิจัยน้อย

3

4

12

สูง

1

การลด/การ
ควบคุม

จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจให้กับ
อาจารย์ในการเผยแพร่ รวมถึงสร้าง
ความชัดเจนถึงนโยบายการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการเผยแพร่

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2560

S2R003

การ
ดาเนินงาน

อาจารย์ขาดความมั่นใจ
ในการเผยแพร่งานวิจัย/
อาจารย์มีการเผยแพร่
งานวิจัยน้อยทั้งการ
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ยังมีน้อย
ที่ได้รับงบประมาณทุน
วิจัยระดับชาติ ซึ่งเป็น
ทุนวิจัยใหญ่หรือทุนวิจัย
นอกจากแหล่งภายนอก

จานวนงานวิจัยและ
งบประมาณการวิจัยของ
อาจารย์มีน้อย

3

4

12

สูง

1

การลด/การ
ควบคุม

ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์มีองค์
ความรู้ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยระดับชาติ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2560

30

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
Risk
Code

ประเภท
ความเสี่ยง

S3R001

การ
ดาเนินงาน

ระบบและกลไกการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ

อาจารย์เขียนข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ
ไม่ถูกหลัก
มาตรฐานสากล

3

4

12

สูง

1

การลด/การ
ควบคุม

อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นกรรมการ
พิจารณาอนุมัติขอ้ เสนอโครงการบริการ
วิชาการ มาให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์
ถึงลักษณะโครงการบริการวิชาการที่ไม่
ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2561

S3R002

การ
ดาเนินงาน

นักศึกษาไม่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนหรือ
ท้องถิ่นได้

การบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ

4

3

12

สูง

1

การลด/การ
ควบคุม

อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการบูร
ณาการการบริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2560

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนอง
โอกาส รุนแรง ผล ระดับ ลาดับ ความเสี่ยง

31

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Risk
Code

ประเภท
ความเสี่ยง

S4R001

การเงิน

การใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน
งบประมาณกาหนด

การติดตามและเร่งรัด
การใช้งบประมาณ

3

3

9

ปาน
กลาง

2

การลด/การ
ควบคุม

พัฒนาระบบการติดตามและเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้อานวยการ
สานักงาน
คณบดี

ปี 2560

S4R002

การ
ดาเนินงาน

บุคลากรไม่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินเสียหาย

ไม่มีระบบการติดตาม
บุคคลภายนอกที่เข้าออกอาคาร

4

5

20

สูง
มาก

1

การลด/การ
ควบคุม

การติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้อานวยการ
สานักงาน
คณบดี

ปี 2560

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนอง
โอกาส รุนแรง ผล ระดับ ลาดับ ความเสี่ยง

32

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

