๑
คู่มือการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจ
หลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ทั้งในรูปของ
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ทางการเกษตรที่ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งมีการกากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้มนี โยบายนาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นเครื่ องมื อ ทางกลยุ ท ธ์ ที่ส าคัญ ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลการ
บริหารจัดการที่ดี โดยจะช่วยผลักดันให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวการณ์การดาเนินงานที่ไม่
แน่นอน และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย จึงมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกากับอยู่ดว้ ย
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง จึ ง ได้ ก าหนดให้
หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะ/สานัก/หน่วยงานวิสาหกิจ มีการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน งาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ย ง (Risk) หมายถึง โอกาสความไม่แน่นอนของเหตุก ารณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมี ผ ล
ทางด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
กระบวนการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความ
เสี่ยง และวิธีการจัดการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
จะมีประสิทธิผลที่สุดหากออกแบบให้แทรกหรือฝังอยู่ในกิจกรรมการปฏิบัติงานปกติ

๒
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยวางไว้
๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/บุคลากรเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และร่วมกันหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้ หมดไปหรืออยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้
๓. สร้างกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
๕. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
๑. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๒. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกาหนดวิธีการการป้องกัน/ลด/ขจัดความ
เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือสาหรับการวางแผน การติดตามงาน และประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
- เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจาเป็นกิจวัตร
- ลักษณะงานเป็นงานประจาทาเป็นกิจวัตร
- เป็นงานที่มลี ักษณะการจัดการ
- ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ
- เน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน
- แสดงด้วยการนาเสนอ
- บันทึกเป็นเอกสาร
- จาเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติเป็นประจาตามปกติ
- เป็นงานบริหารตามโครงการ
- เป็นงานปฏิบัติตามวิธีการทางาน ตามรอบบัญชี
- มุ่งหวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- เป็นสิ่งที่พึงอยู่ในขอบเขตจากัด
- มุ่งที่ผลการดาเนินงาน
- มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
- คานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
- คานึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผิดพลาดได้
- เน้นการทาให้ธุรกิจดาเนินต่อไป
- เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม

๓
นโยบายการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ก าหนดโดยมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี อ าจมี ค วามคล้ า ยคลึ ง หรื อ แตกต่ า งกั น ตาม
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งนโยบายและดาเนินการในปี
นั้นๆ ไปยังทุกหน่วยงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งให้จัดทาแผนความเสี่ยง
เอกสารประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง หน่วยงานต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
จะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
๑. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ (วิเคราะห์ในแบบฟอร์มการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง)
๒. จุดอ่อน/อุปสรรค (ถ้ามี) จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา จุดอ่อน
และอุปสรรค ในการดาเนินงานของหน่วยงานของปีที่ผ่าน และคาดว่า จะเป็นความเสี่ยงที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายในปีนี้
๓. รายงานผลการดาเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ของปีที่ผ่านมา
(ถ้ามี)) เนื่องจากความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/ลด/ขจัด ในปีที่ผ่านมาได้ ให้ นามาวิเคราะห์ และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ในปีน้ี
๔. ข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ถ้ า มี ) ได้ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย /ที่ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อนาข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีน้ี
๕. ผลการตรวจประกั นคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา เพื่อนาผลการดาเนินงานที่ไ ม่
บรรลุ และ/หรือนาข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีน้ี
๗. ตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
ทั้งนี้ ให้พิจารณาว่าความเสี่ยงที่มาจาก ข้อ ๒-๗ เกี่ยวข้องกับตัวชีว้ ัดใดในแผนยุทธศาสตร์
หากไม่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มได้ พร้อมทั้งหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ให้หมด
ไป

ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

๔

๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการความเสี่ยงประจาหน่วยงาน
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕)

๔. ประเมินความ
เสี่ยง

การพิจารณาว่าจะดาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงในระดับความ
เสี่ยงใด ขึน้ อยู่กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในปีนั้น ๆ
วิเคราะห์
ความเสี่ยง
รอบปีถัดไป

๔.๔ ระดับความ
เสี่ยง (สูงมาก
สูง ปานกลาง ต่า)

๔.๓ คะแนน
ความเสี่ยง
(ตัวเลข)

X (คูณ) =
๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิด (๑-๕)

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

อาจยอมรับ

ยอมรับ

ต้องมีแผนจัดการ ต้องมีแผนจัดการ
ทันที

๕. กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม
การจัดการ (เฝ้าระวัง)

๕.๑ ยอมรับโอกาสที่จะเกิด

๕.๓ คะแนนความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
(ตัวเลข)

๕.๑ ยอมรับผลกระทบเมื่อเกิด
๖. ระบุด้านของความเสี่ยง
(ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ)

ไม่ตอ้ ง
เพิ่มการจัดการ

๗.๑ ยอมรับความเสี่ยง
ไม่ต้องดาเนินการ
๗.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

๗. กาหนดวิธกี ารจัดการความ
เสี่ยง
ปรับแผน
ระหว่างปี

เลือก

๗.๓ ลดความเสี่ยง
๗.๔ แบ่งปันความเสี่ยง

๘. กาหนดกิจกรรมที่จะทาลดความเสี่ยง

๘.๑ กาหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง

๘.๒ กาหนดผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้รบั

๑๐. ส่งแผนไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

๘.๓ กาหนดผลประโยชน์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒ เดือน
ไม่บรรลุ

บรรลุ

๑๒. รายงานผลการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมที่เกี่ยวข้อง
๖ เดือน
๑๒ เดือน

๑๓. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
(ถ้ามี)

๘.๔ ผู้รับผิดชอบ
๘.๕ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
๘.๖ จัดลาดับความสาคัญ
๘.๗ กาหนดตัวชี้วัดของแผนความเสีย่ ง

๕
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งและควบคุม ภายในประจาหน่ว ยงาน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงาน
๒. นาประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดกาหนดเอง)
เป็นหลัก (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑-๓)
๓. ระบุ เ หตุก ารณ์ ความเสี่ย ง/ปั จจัย เสี่ย ง เมื่อนาประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายเป็นหลักในการวิเคราะห์แล้ว ให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่
แน่นอนที่คาดการณ์ว่าจะทาให้ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ทั้งนี้ อาจดู
จากประวัติก ารเกิ ดเหตุก ารณ์ใ นอดีตที่ผ่านมา พร้อมทั้งคาดเดาเหตุก ารณ์ที่ อาจจะมีผลกระทบใน
อนาคต นาความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากปีที่ผ่านมา SWOT หน่วยงาน ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง มาพิจารณาระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่
๔) จากเหตุแห่งความเสี่ยง จากปัจจัยภายนอก ดังนี้
ปั จ จั ย ภายนอก หมายถึ ง ปั จ จั ย ภายนอกหน่ ว ยงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม
ศึกษาเพื่อหาแนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรือเพื่อลด
ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น
- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดน้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
โรคระบาด ที่ทาความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน
- ความเสี่ ย งจากภาวะเศรษฐกิ จ เช่ น ภาวะเงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด อั ต ราดอกเบี้ ย อั ต รา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน ทาให้ค่าเล่าเรียนสูงขึน้ หน่วยงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
มีรายได้นอ้ ยลง
- ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ การเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี ทาให้หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
- ความเสี่ยงจากสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่ โครงสร้าง
ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย ทาให้มผี ลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทา
ให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งปรั บ ปรุ ง /เปลี่ ย นแปลงระบบสารสนสนเทศในการบริ ห ารให้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง ทาให้ตน้ ทุนในการบริหารจัดการสูงขึน้
ปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ปั จ จั ย ภายในของหน่ ว ยงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
วั ตถุ ป ระสงค์ และเป็นปัจจัย ที่ผู้บ ริห ารสามารถจัดการควบคุมได้ (นาไปจัดท าการควบคุมภายใน)
ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น

๖
- ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การขาดสภาพคล่อง สถานภาพเครดิตไม่มั่นคง ไม่สามารถ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มได้ ไม่สามารถติดตามการชาระหนี้ของลูกหนี้
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เช่น การไม่คิดเปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดเดิม
ไม่ใช้ประโยชน์จากคนที่มีอยู่ การเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง
- ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในกระบวนการบริหารหลักสูตร
(หลั ก สู ต รไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดนั ก ศึ ก ษาจบมาหางานท าได้ น้ อ ย) ความผิ ด พลาด
กระบวนการบริหารงานวิจัย (การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่ทั่วถึง) ความผิดพลาดของระบบงาน (ผล
การดาเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์) ความผิดพลาดของระบบประกันคุณภาพ (ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า)
- ความเสี่ยงจากกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การละเมิดสัญญา นิติกรรม
ไม่ชัดเจน/เป็นธรรม การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร)
- ความเสี่ยงจากบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล เช่น การทุจริตโดยตั้งใจ การกระทาโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การกระทาผิดโดยตั้งใจ และการสูญเสียหรือขาดแคลนบุคลากรที่จาเป็น
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อจากัดการพัฒนาและติดตั้งระบบ ระบบล้มเหลวไม่
ทางาน การถูกจูโ่ จมความปลอดภัยของระบบ และความสามารถในการทางานของระบบ
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เช่น อาคารชารุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
คอมพิวเตอร์มไี ม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ
- ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ไม่มีความปลอดภัย (ไม่มไี ฟฟ้าในจุดเสี่ยง ไม่
มีการติดตั้งสัญญาณไฟในจุดที่มีทางแยก ถนนแคบ ไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัย ไม่มีการ
สร้างทางหนีไฟตามอาคาร)
๔. ประเมินความเสี่ยง ให้ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ
คือ
๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด ให้หน่วยงานประเมิน
โอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (ควรกาหนดระดับโอกาสที่จะเกิดที่เป็น
ของหน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด(ระบุในตารางแบบฟอร์ม
ช่องที่ ๖)

๗
ตัวอย่าง : การกาหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด
โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถี่โดยเฉลี่ย*
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑๒

* หมายเหตุ สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิด
เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิ น หรือคิดใน
เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความสาเร็จ (ควรกาหนดระดับผลกระทบหากเกิดเหตุกาณณ์
เป็นของหน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๖)
ตัวอย่าง : การกาหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเป็นตัวเงิน
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความสูญเสีย*
> ๑๐ ล้าน
> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้าน
> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

* หมายเหตุ สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

ตัวอย่าง : การกาหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็น
ระดับความสาเร็จ
ผลกระทบ
รุนแรงที่สุด
ค่อนข้างรุนแรง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความสูญเสีย*
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้นอ้ ยกว่า ๖๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๖๐ - ๗๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๗๑ - ๘๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๘๑ - ๙๐%
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%

* หมายเหตุ สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

๘
๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนาระดับ
ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์
ความเสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๗) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ทราบความรุนแรงของความเสี่ ยง/ปัจจัยเสี่ยง และนาคะแนนดังกล่าวมาจัดลาดับความสาคัญ
ว่าควรพิจารณาดาเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรคานวณ
ดังนี้
สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

เช่น : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐

ผลกระทบของความเสี่ยง

๔.๔ ระดั บ ความเสี่ย ง เมื่อได้ค่าคะแนนความเสี่ย งแล้วให้ นาค่าคะแนนมาเทีย บใน
ตาราง เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในตาราง
แบบฟอร์ม ช่องที่ ๘)

ยอมรับได้
ไม่เพิ่มการ
จัดการ

ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผน
จัดการทันที

๕

๕

๑๐

๔

๔

๘

๓

๓

๖ (M)

๒
๑

X (คูณ)

(M)

๒
(L)
๑
๑

๔
(M)

๒
๒(L)

๑๕
(E)
๑๒
(H)
๙

๖
๓
(M)
๓

๒๐
(E)
๑๖
(E)
๑๒

(H)
๘

๔
(M)๔

๒๕
(E)
๒๐
(E)
๑๕
(E)
๑๐
๕

ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผนจัดการ
ทันที

(E) สูงมาก
(H) สูง
(M) ปานกลาง
(L) ต่า
เขตเฝ้าระวัง

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
แสดงตัวอย่างระดับความเสี่ยง

อาจยอมรับ
เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ
จัดการ (เฝ้าระวัง)

ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่ง
พืน้ ที่ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๙
- ระดับความเสี่ยงต่า (สีฟ้า) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก
หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่
ต้องเพิ่มการจัดการ
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเขียว) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง
หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่
ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้
ความเสี่ยงสูงขึ้น
- ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้น
แล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการ
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หาก
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง มาก ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมี
แผนการจัดการทันที
หมายเหตุ : การพิจารณาว่าจะดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงใด ขึน้ อยู่กับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในปีนั้น ๆ
๕. กาหนดระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานกาหนดระดับความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยงที่จะสามารถยอมรับได้หากไม่สามารถกาจัดให้หมดไปได้ โดยการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถรถยอมรับได้ มาก
น้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ คือ
๕.๑ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง การประเมินค่าคะแนน
การยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔)
๕.๒ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง การ
ประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มตี ่อหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง (ใช้เกณฑ์เหมือน
ข้อ ๔)
๕.๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การให้ค่าคะแนนการยอมรับความ
เสี่ยง (ตัวเลข) โดยนาค่าคะแนนการยอมรับ ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ค่าคะแนนการยอมรับ
ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่าในแต่ละความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนการยอมรับ
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงมากน้อยเพียงใด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๙)

๖. ระบุด้าน ดังนี้

๑๐
- หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ในระบุด้านของพันธกิจ โดยวิเคราะห์จากจากความ
เสี่ยง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในพันธกิจใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีอยู่ ๕
พันธกิจ ได้แก่ ๑) ด้านการเรียนการสอน ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริหารวิชาการ ๔) ด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ให้ครบทุกพันธกิจตามที่เกณฑ์
ประกันกาหนด หากพันธกิจใดไม่มีความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ได้วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง”
- หน่วยงานระดับสานัก ให้ระบุด้านของความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากจากความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในด้านใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีอยู่
๗ ด้าน โดยระบุเป็นตัวเลข (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๐) ดังนี้ ๑) ด้านทรัพยากร ๒) ด้าน
ยุ ท ธศาสตร์หรือกลยุ ท ธ์ ของหน่ว ยงาน ๓) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ๔) ด้านการ
ปฏิบัติงาน ๕) ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ๖) จากเหตุการณ์ภายนอก และ ๗) ด้านอื่น ๆ ตาม
บริบทของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีอย่างน้อย ๓ ด้าน (ต่อปีงบประมาณ)
๗. กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ใน
ตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๑) ซึ่งมี ๔ วิธี ดังนี้
๗.๑ การยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้
ดาเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดาเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่า หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า
๗.๒ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
นั้น เนื่องจากวิเคราะห์แล้วหากดาเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง
๗.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ ย ง เช่ น การก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม เพิ่ ม การมี แ ละใช้ ร ายงานและระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ดี การกาหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมี
แผนป้องกันภัยในเหตุฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น
๗.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเสี่ ยงหรือกระจาย
ความเสี่ยงให้ผู้อน่ื รับผิดชอบร่วมกัน เช่น การทาประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดาเนินการแทน
๘. ก าหนดกิ จ กรรมลดความเสี่ ย ง เมื่ อ หน่ ว ยงานทราบวิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง
เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๘.๑ กาหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายถึง นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกาหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ กิจกรรมที่
เป็นลักษณะงานประจา กิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจาที่ช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลด
ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๒) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากมี
การปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่กาหนดขึ้น อาจจะทาให้ความเสี่ยง หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๑
อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น
หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้
- ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละ
ฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทาได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
- วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก
ผลได้ คือผลลั พ ธ์ ที่เ กิดขึ้นเมื่อนามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ย ง อาจเกิดขึ้น
ในทันที หรือในระยะยาว
ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
๘.๒ กาหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับจากการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมในข้อ ๘.๑ ช่อง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๓)
๘.๓ ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come) หมายถึง ความสาเร็จ
รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมในการดาเนินงานตามกิจกรรมในข้อ ๘.๑ ช่อง
(๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๔)
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ และประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ต้องสามารถ
ผลักดันให้ตัวชีว้ ัดบรรลุตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้
๘.๔ กาหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน
ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบที่จะนากิจกรรมดังกล่าวไปดาเนินการ (ระบุในตารายงานแบบฟอร์ม ช่อง ๑๕)
๘.๕ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ซึ่งต้องรีบดาเนินการก่อน เช่น ความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ๒๕
ต้องรีบดาเนินการก่อน ทั้งนีก้ ารกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของปีงบประมาณนั้น โดยให้กาหนด
ตรงความเป็นจริง เช่น มกราคม ๒๕..... เป็นต้น (กาหนดแล้วเสร็จควรระบุภายในเดือน กันยายน ของปี
นั้นๆ) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๖)
๘.๖ จัดลาดับความสาคัญ ดูจากคะแนนความเสี่ยง ช่อง (๗) ว่าคะแนนปัจจัยเสี่ยงข้อ
ใดคะแนนมากที่สุด ควรรีบดาเนินการ ให้ระบุ ลาดับ ๑ (ในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๗) ต่อจากคะแนน
ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานทราบลาดับความสาคัญในการดาเนินการก่อนและหลัง และเร่ งดาเนินการ
ตามกิจกรรมที่กาหนด สาหรับความเสี่ยงที่มคี ่าคะแนนสูงมากก่อน
๘.๗ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง เช่น ความสาเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือ ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือ
ด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อวัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ย งเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ

๑๒
๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้นาแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ
๙. ส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อได้แผนบริหารความ
เสี่ยงที่ผ่านที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบที่กาหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดาเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
๑๐. การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบที่หน่วยงานกาหนดให้
เป็นผู้ดาเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
- ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานระหว่างปีว่าวิธีการที่
กาหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอะไรบ้าง ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการ
ในการจัดการความเสี่ยงระหว่างปีได้ทันเวลา
- ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ
ว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนดสามารถผลักดัน เป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลสาเร็จได้หรือไม่ ตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้หรือไม่ หาก
มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้นาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
๑๑. รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมี
การรายงานผลการดาเนินงานต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
๑๒. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ ย วข้อง ปีล ะ ๓ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ใ ห้ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงาน ให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
- รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการดาเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือ หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม
- รอบ ๑๒ เดือน นาความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนบริ หาร
ความเสี่ยงปีถัดไป

๑๓
มจ. ๐๐๔
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ...........
หน่วยงาน............................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) ๑) ...................................................................... ๒) ........................................................................ ๓) .............................................................................
การประเมินความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย
ปี .....

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

โอกา
สที่จะ
เกิด

ผล
กระ
ทบ

คะแนน
risk /
ลาดับ
ความสา
คัญ

(๕)

(๖)

(๗)=(๖)
x(๗)

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ระดับ
risk

(๘)

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ
ได้

ความ
เสี่ยง
ด้าน

วิธีการ

(๙)

(๑๐)

(๑๑)

กิจกรรมที่จะทา
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิตที่คาด
ว่าจะได้รับ
(Out put)

ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่
คาดว่าจะได้รับ
(Out come)

(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1……………………………………………………….
- ตัวชี้วัด.....

.............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............

ผู้รับ
ผิดชอบ

(๑๕)

กาหนด
ระยะ
เวลา
แล้ว
เสร็จ
(๑๖)

๑๔

“ตัวอย่าง”
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน คณะ....
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) 1) ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

การประเมินความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย
ปี 59

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

โอกา
สที่จะ
เกิด

ผล
กระ
ทบ

คะแนน
risk /
ลาดับ
ความ
สาคัญ

(5)

(6)

(7)=(6)x(7)

มจ. ๐๐๔

3) ดาเนินการตามแผนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
วิธีการจัดการความเสี่ยง

ระดับ
risk

(8)

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ
ได้

ความ
เสี่ยง
ด้าน

วิธีการ

(9)

(10)

(11)

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิตที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
(Out put)

ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
(Out come)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กาหนด
ระยะ
เวลา
แล้ว
เสร็จ

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

รองฯฝ่าย
วิชาการ/
ผอ.สานัก
บริหารฯ

ธ.ค.59

กิจกรรมที่จะทา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1.1 ร้อยละของจานวน
ร้อยละ
5
1.1.1 จานวนผู้ที่
5
5
25
สูงมาก
16
ทรัพย ลด/
1.1.1.1 ส่งเสริม
นักศึกษาที่เข้าเรียน
สนใจเรียน
(ลาดับ 1)
ากร ควบคุม ให้มีการปรับ
ทางด้านการเกษตร
ทางด้าน
หลักสูตรให้
เพิ่มขึน้
การเกษตรน้อยลง
ตอบสนองตาม
ความต้องการ
ของผู้เข้าศึกษา
และชุมชนให้
มากขึน้

หลักสูตรที่
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ผู้เข้าศึกษา
และชุมชน

ผู้ที่สนใจเข้า
เรียนเพิ่มมาก
ขึน้

๑๕
การประเมินความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย
ปี 59

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

โอกา
สที่จะ
เกิด

ผล
กระ
ทบ

คะแนน
risk /
ลาดับ
ความ
สาคัญ

(5)

(6)

(7)=(6)x(7)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข
2.1 ผลการพัฒนา
ค่าเฉลี่ 4.00 2.1.1 นักศึกษา
3
5
15
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ย
ขาดคุณธรรมและ
(ลาดับ 2)
จริยธรรมทาให้
เกิดเหตุการณ์ที่
ทาให้เสียชื่อเสียง

วิธีการจัดการความเสี่ยง
ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ
ได้

ความ
เสี่ยง
ด้าน

วิธีการ

(8)

(9)

(10)

สูงมาก

5

7

ระดับ
risk

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิตที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
(Out put)

ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
(Out come)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กาหนด
ระยะ
เวลา
แล้ว
เสร็จ

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

ลด/
ควบคุม

2.1.1.1 จัดทา
แผนและ
มาตรการ
ป้องกันการเสีย
ชื่อเสียงเกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
นักศึกษาและ
พร้อมทั้ง
ดาเนินการตาม
แผน

แผน/
มาตรการ
ป้องกันการ
เสียชื่อเสียง
ของนักศึกษา

ไม่มีเหตุการณ์ที่
ทาให้นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัย
เสียชื่อเสียง
ส่งผลให้
นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

รองฯฝ่าย
พัฒนาฯ/
ผอ.กองกิจ
ฯ/ผอ.กอง
แนะแนวฯ/
ผอ.ศูนย์
ศิลป์ฯ

ก.ค. 59

กิจกรรมที่จะทา

..............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............

