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ค ำน ำ 

สภาวการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตลอดจนการเกิดประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) การเพิ่มขึ้นของ

ประชากรโลก ความม่ันคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ า และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจัยแวดล้อม

ต่างๆ ที่มีผลกระทบการการบริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นเรื่อง

ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ ช่วยสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป็นกรอบการ

ด าเนินงานท าให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการ

ด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของการ

ด าเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะด าเนินการให้ดีขึ้น  

คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

องค์ความรู้และวิธีการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารความ

เสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าไป

ปฏิบัติงานได้จริง และน าไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

 

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   หน้า ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   หน้า ค 
 

สำรบัญ 

   หน้ำ  

ค าน า ก 
สารบัญ ค 
บทที่ 1 บทน า 
 1.1 หลักการ และที่มา 1 
 1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 2 
 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
บทที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
 2.1 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 
 2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Process) 6 
บทที่ 3 แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 
 3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19  
 3.2 แนวทางการด าเนินการ 20  
 3.3 สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 
 3.4 ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล  23 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
บทที่ 4 แบบฟอร์มการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 25 
 4.1 แบบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 26  
 4.2 แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 28  
 4.3 แผนภูมิความเสี่ยง 30  
 4.4 แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง 31  
 4.5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 33 
บทที่ 5 ตัวอย่าง การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
 5.1 ตัวอย่าง สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
 5.2 ตัวอย่าง การก าหนดวัตถุประสงค์ 37  
 5.3 ตัวอย่าง การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 40  
 5.4 ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยง 53  
 5.5 ตัวอย่าง การจัดท าแผนภูมิการประเมินความเสี่ยง 58  
 5.6 ตัวอย่าง แผนการบริหารความเสี่ยง 59  
 5.7 ตัวอย่าง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 65 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   หน้า ง 
 

สำรบัญ 

   หน้ำ  

ภำคผนวก 
 ภาคผนวก ก.  COSO 2013 และการประยุกต์ใช้ 73 
 ภาคผนวก ข. การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 77 
  ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ภาคผนวก ค. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  87  
  ฉบับปี 2558-2561 
 ภาคผนวก ง.  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 93 

บรรณำนุกรม 95 
  

 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   หน้า 1 

 

บทท่ี 1 บทน า 
  

1.1 หลักการและที่มา 

1.1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  
มาตรา 5  และมาตรา 15  (3) ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออกระเบียบหรือ

ประกาศก าหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ส าหรับหน่วยรับตรวจ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้
หน่วยรับตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท าและแบบการรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจเงินแผ่นดิน       
ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 

1.1.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  
ข้อ 5 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้  

ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1  ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผล   
ใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้ง        
ส่งส าเนาให้ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน โดยรายงานความคืบหน้าในการ   
จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544   ข้อ 5 (ครั้งแรก) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545  ถึง กันยายน 2547  และรายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  จนถึงปัจจุบัน ส าหรับการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  ให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
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1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
1) เพ่ือให้มีคู่มือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงของคณะ/หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า

อ้างอิงส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีคู่มือในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) คณะ/หน่วยงาน สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง

ส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 2  
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

  

2.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2.1.1) หลักการและเหตุผล   
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเปูาหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพื่อประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ตลอดจนแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)  ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ภายใต้แนวคิดของการบริหารยุทธศาสตร์ ( Strategic Management) ซึ่งเป็นหลักการในการบริหารที่จะ
ช่วยให้องค์กรก าหนดทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งการบริหารยุทธศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ( Strategic Implementation) และ  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation) ตามภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร ์
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จากภาพแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบได้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน : ซึ่งองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
นอกจากต้องมีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์แล้ว ต้องมีความสามารถในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง
อาศัยเคร่ืองมือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศเช่นกัน 

การบริหารความเสี่ยง เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กร             
บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานขององค์กรท าให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต   
ให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการด าเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และ
การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะด าเนินการให้การบริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น      
การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์
ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับองค์กร การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด 

2.1.2) ความหมาย  
ค าศัพท์สองค าที่มีความเก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง  คือ ค าว่า “ภัย” ( Peril) และอันตราย  (Hazard) 

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงต้องท าการประเมินผลบนพื้นฐานของสองค านี้ 
ภัย (Peril) หมายถึง สาเหตุของความสูญเสีย ซึ่งภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟ  ไฟฟูา  พายุใต้ฝุุน  แผ่นดินไหว 

เป็นต้น  
อันตราย (Hazard) หมายถึง  สภาวะที่สร้างหรือเสริมโอกาสที่ความไม่แน่นอนจะน าไปสู่ความสูญเสีย       

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางศีลธรรม และอันตรายทางกฎหมาย  
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคตและอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ  
การเสี่ยง หมายถึง ตัดสินใจที่จะด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาด

ข้อมูล ที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวังซึ่งผลของการตัดสินใจนั้น อาจ
เป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคพนัน การเสี่ยงอันตราย เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร ( Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นโดย
ฝุายบริหารเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยออกแบบ เพื่อให้สามารถ ระบุเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น  มีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กระบวนการบริหารความเสี่ย งตามหลักของ COSO 2013 (Committee of Sponsoring  
Organization of the Tread way)  เป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้น ามาเป็นมาตรฐาน
ของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย      
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) ควบคุมการปฏิบัติงาน 4) การสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) การติดตาม 
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2.1.3 ประเภทความเสี่ยง (Classifying)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดประเภทความเสี่ยงเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ 
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล  
(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน  

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และน าไปปฏิบัติ           

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้

มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก ากับดูแลตนเอง 
ที่ดีด้วย 

- จะต้องมีการจัดท าแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการก ากับดูแลที่ดี 
- ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบ   

ต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน 
- หลักธรรมาภิบาลที่ต้องน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ   หลักประสิทธิผล  

หลักการตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้   หลักเปิดเผย/โปร่งใส  หลักนิติธรรม  หลักความ
เสมอภาค  หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  หลักการกระจายอ านาจ  หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
- มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าจัด ปูองกัน หรือลดการเกิดความเสี่ยหายในรูปแบบต่างๆ โดย

สามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการส ารอง และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery) 
- มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบ

สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
- มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบปูองกัน

ไวรัส (Anti-Virus System) ระบบไฟฟูาส ารอง เป็นต้น 
- มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 
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(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน 
- เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรใน
ภาพรวม  

- เป็นการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ครอบคลุมประเด็นของการออกแบบและน าระบบควบคุมมาใช้ ตามปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความคุ้มค่าของการควบคุม การทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ       
ความสม่ าเสมอของกลไกการควบคุม การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

 

2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Process)  
 

 
แผนภาพที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ COSO 2013* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต*ุ การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของ COSO ในปี 2013 จากเดิม มี 8 ขั้นตอน (ยุบรวมเร่ือง การบริหารความเส่ียง)  
เหลือ 5 ขั้นตอน 

COSO 1992 
 

COSO 2013 
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การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 2013 มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.2.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

2.2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
2.2.4 ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
2.2.5 การติดตาม (Monitoring) 

                          
    Internal Environment)

                       
    Risk  Assessment)

                
    Control Activities)

                            
 Information and 
Communication 

            
    Monitoring)

Risk Management 
Process

 
แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริการและ

บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝุายบริหารและวิธีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งผู้บริหารต้อง
มีการร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนัก และรับรู้เรื่องความเสี่ยง และ
การความคุมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร 
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2.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การระบุความเสี่ยง  
1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

วัตถุประสงค์/เปูาประสงค์พิจารณาได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ( Corporate Level) 
ระดับส่วน ( Division Level) ระดับโครงการ ( Project Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนการ 
(Activity/Process) ระดับตัวชี้วัดในการด าเนินงาน (Key Performance Indication) เป็นต้น  

การก าหนดวัตถุประสงค์ทางองค์กรที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหาร     
ความเสี่ยงองค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ และ    
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร  

ว่ามีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร           
โดยพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้  

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมิน
ความเสี่ยง 

 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ตาม      
ความเหมาะสม ดังนี้ 

- การระบุความเสี่ยงโดยการระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่
หลากหลาย 
- การระบุความเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต (Past Data) 
- การระบุความเสี่ยงโดยการใช้รายการตรวจสอบ ( Checklist) ในกรณีที่มีข้อจ ากัด         

ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
- การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis) 
- การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) 
- การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (What if) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) การระบุความเสี่ยงโดยการระดมสมอง (Brainstorming) 
การระดมสมองท าให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ เพื่อระบุรูปแบบความเสียหาย อันตราย ความเสี่ยง เกณฑ์ในการตัดสินใจ และ/หรือทางเลือก
ในการบ าบัด การระดมสมองที่แท้จริงจะต้องมีการใช้เทคนิคบางอย่างเพ่ือช่วยให้เกิดการจินตนาการ         
ซึ่งจะเกิดได้จากการคิดและน าเสนอของคนในกลุ่ม   

การระดมสมองสามารถใช้ได้ในการเชื่อมโยงของวิธีการประเมินความเสี่ยงแบบต่างๆ 
หรืออาจจะใช้อย่างเดียวเพื่อเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยกระตุ้นในความคิดข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงแต่ละขั้นตอน การระดมสมองโดยทั่วไปมี ดังนี้ 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมและอธิบายถึงกฎต่างๆ  
- จุดมุ่งเหมายเพ่ือที่จะเก็บความคิดเห็นต่างๆ ที่หลากหลายเท่าที่จะได้เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ในภายหลัง 
- ต้องไม่อภิปรายว่า บางอย่างควรจะอยู่หรือไม่อยู่ในรายการที่พิจารณาหรืออธิบายอะไร  

เนื่องจากจะท าให้ขัดขวางการไหลของความคิด 
- ข้อคิดเห็น ทุกเรื่องจะต้องได้รับการยอมรับและไม่ควรวิจารณ์ และจะต้องเปลี่ยนเรื่อง

อย่างรวดเร็วหากมีการรบกวนท าให้การเกิดความคิดติดขัดได้ 

(2) การระบุความเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต (Past Data) เช่น 
- รายงานสถานะทางการเงิน 
- สถิติของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
- การร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน 
- รายงานที่ตรวจสอบได้ของโครงการ 

(3) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) 
การใช้รายงานตรวจสอบ จะต้องก าหนดรายการความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะต้อง

พิจารณา ซึ่งอาจต้องท ารายการมาก่อน เช่น แบบตรวจสอบด้านต่างๆ ของระบบควบคุมภายใน เป็นต้น ซึ่ง
วิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถใช้งานได้แม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากเป็นการรวบรวมค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ     หลายด้านท าให้ใช้งานได้ง่าย  และเป็นวิธีที่ช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาธรรมดาๆ จะไม่ถูกลืม วิธีนี้มี
ข้อจ ากัด คือ  

- ท าให้ขัดขวางความคิดอ่ืนๆ  
- ท าได้เฉพาะความเสี่ยงที่รู้จักอยู่แล้ว 
- กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม กาลงในช่องว่าง 
- ท าให้พลาดปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน 
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(4)การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์  
(Human Error Analysis) 
ความผิดพลาดของคนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ความเสี่ยง ความผิดพลาดของคนไม่ใช่

ความเสี่ยง  จะต้องมีการท ารายการตรวจสอบความผิดพลาดเพื่อระบุ “รูปแบบของความล้มเหลวที่จะเกิดข้ึน
และผลกระทบ” เช่น เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลผิดส่งผลให้การออกใบเสร็จผิด เป็นต้น 

ตัวอย่าง  ความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น 
- การเลิกปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานเร็วเกินไป 
- การปฏิบัติงานช้าเกินไป 
- การปฏิบัติงานมากเกินไป 
- การปฏิบัติงานน้อยเกินไป 
- การปฏิบัติงานใช้เวลานานมากไป 
- การปฏิบัติงานสั้นเกินไป  

(5) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบงาน ต้องจ าแนกเป็นงานหลักและงานย่อยเพื่อที่จะวางโครงสร้างในการ

ระบุความเสี่ยงได้  ซึ่งต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
- สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน มีอะไรที่ผิดพลาดเกิดข้ึนได้บ้าง  และอะไร    

เป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดข้ึนได้ 
- ต้นเหตุของความเสี่ยง 
- ความผิดพลาดของมนุษย์ 
- การล้มเหลวของอุปกรณ์ 
- การควบคุมท่ีมีอยู่และมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ท าให้ระบบควบคุมล้มเหลว 

(6) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (What if) 
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือชี้บ่งอันตรายโดยการตั้งค าถาม “อะไรจะ

เกิดข้ึน....ถ้า....” เพ่ือหาค าตอบเพื่อชี้บ่งอันตรายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปูองกัน มักจะใช้ระหว่างการ
ออกแบบระบบหรือแม้แต่การเดินระบบแล้วเพ่ือปูองกันการเกิดเหตุที่รุนแรง  เช่น 

- ถ้าคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานเกิดช ารุด จะเกิดอะไรขึ้น 
- อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนขับรถมีสภาพไม่พร้อมเช่น เมาเหล้า 
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ตารางท่ี 1  การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis 

ค าถาม What if 
ผลหรืออันตรายท่ี
จะเกิดตามมา 

มาตรการปูองกัน
และควบคุม 

ข้อเสนอ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1) ถ้าคอมพิวเตอร์
ควบคุมการ
ท างานเกิดช ารุด 

       

2) ถ้าคนขับรถมี
สภาพไม่พร้อม 

       

3) .................. 
................. 

       

 
 ปัจจัยเสี่ยง  

ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้  ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มากระทบ ต่อไปนี้       
เป็นตัวอย่างของปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร  

(1) ปัจจัยภายนอก  เช่น  
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ อาจท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางการเงิน  
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการการด าเนินงาน 
- การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง  ซึ่งมีผลต่อแนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร  
- ข้อก าหนดของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น  การตั้งคณะกรรมการ

ก ากับดูแลในกิจการต่างๆ  
- จ านวนคู่แข่งที่มีมากขึ้น ท าให้องค์กรจ าเป็นต้องสอบทานนโยบายด้านราคา ส่วนแบ่ง

การตลาด การวางต าแหน่งของสินค้า และรายการสินค้าที่ควรด ารงไว้ในตลาด  
- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความ

ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในตัวสินค้าหรือบริการ  ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การตลาด รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือแบบของบรรจุภัณฑ์  

- กฎหมายใหม่ๆ ที่ผ่านรัฐสภาและมีผลบังคับใช้  อาจท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและ
กลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  

- ผลของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสื่อต่างๆ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรม   ของผู้บริโภค  

- ความคาดหวังของชุมชน  
- การก่อการร้ายที่ขยายวงกว้างขึ้น  
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- การเกิดภัยธรรมชาติ หรือการจลาจล ก่อการร้าย 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
- ความเสี่ยงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่เก่ียวข้อง 

(2)  ปัจจัยภายใน เช่น 
- วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรมของผู้บริหาร

องค์กรที่ผู้น าขาดความซื่อสัตย์และขาดจริยธรรม ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะท าได้เกิดผล
เสียหาย    ต่อองค์กรมากกว่าองค์กรที่มีผู้น าที่มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง  

- การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งรวมถึงคุณภาพของบุคลากรที่ว่าจ้างเข้ามา ตลอดจน
นโยบายการฝึกอบรมที่ใช้  มีส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบใน
หน้าที่งาน 

- ความสลับซับซ้อนของระบบการปฏิบัติงาน หากซับซ้อนมาก  โอกาสในการเกิด
ข้อผิดพลาด ก็จะสูงขึ้นด้วย  

- โครงสร้างองค์กรและขนาดของหน่วยงาน  หน่วยงานใหญ่ที่มีกิจกรรมมากย่อมมี
โอกาสผิดพลาดสูงกว่าหน่วยงานเล็ก  

- การเปลี่ยนแปลงระบบการประมวลข้อมูล ซึ่งท าให้ระบบการควบคุมแตกต่างไปจาก
เดิมมาก  

- การเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร  ท าให้ผู้บริหารมุ่งจัดการด้านการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ซึ่งท าให้มีเวลาน้อยในการจัดวางระบบงานให้ดี  

- การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท าให้ระดับการให้
ความส าคัญต่อการควบคุมภายในของบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนไป  

- ความกดดันท่ีผู้บริหารได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  หากเคร่งเครียด
มากเกินไปโอกาสผิดพลาดย่อมสูง  

- ความยากง่ายในการอนุญาตให้บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ  กัน เข้าถึงข้อมูล
และทรัพย์สินต่างๆ  ขององค์กรย่อมกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการน าข้อมูลหรือ
ทรัพย์สิน   ไปใช้ในทางมิชอบ  

- ระยะทางของส านักงานใหญ่และสาขาอาจห่างไกลกันมาก ท าให้การก ากับดูแล หย่อน
ยานหรือไม่ทั่วถึง 

- ขวัญและก าลังใจของบุคลากร หากขวัญและก าลังใจของบุคลากรตกต่ า  ความ
ผิดพลาด     ในการท างานจะมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายสูง 

- สภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ ยิ่งสภาพ
คล่องสูงมากเท่าใดย่อมจูงใจให้เกิดการกระท าผิดมากขึ้นเท่านั้น  เพราะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  ได้ง่ายและสะดวก  
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- การปรับลดบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคลากร 
- การกระจายอ านาจ 
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม 
- การพ่ึงพิงผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดมากเกินไป 
- การเข้าถึงทรัพย์สินเสี่ยงขององค์กร 
- การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ 
- การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 

3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

(2) การประเมินความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง   เป็นการพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง 

เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมี
โอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และน ามา
จัดล าดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากันเพ่ือจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยง
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น  (Likelihood) ดูได้จาก ความถี่ของเหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด อาจจ าแนกเป็นระดับต่ า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ 

- ผลกระทบ (Impact) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมาก
เพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้าน 

o ต้นทุน หรือ งบประมาณ 
o เวลา 
o ขอบเขต ขั้นตอน 
o คุณภาพ 
o ความส าเร็จ 

(2) การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณา

จากทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในองค์กร   
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของ

ความเสียหายออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเป็นไปได้
ที่เหตุการณ์จะเกิดข้ึน 

- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative Approach) จะระบุค่าของความ
เสียหายเป็นตัวเลข (โดยเฉพาะตัวเงิน) และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็น 
(Probability) ซึ่งเป็นรูปตัวเลขเช่นกัน  
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ตารางที่ 2  ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงปริมาณ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

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

มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง 
มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตารางที่ 3  ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงคุณภาพ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง ระดับคะแนน 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง 
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตารางที่ 4  ตัวอย่าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ    

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

มากกว่า 10 ล้านบาท 
น้อยกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 

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

ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตารางที่ 5  ตัวอย่าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับคะแนน 

รุนแรงที่สุด 
ค่อนข้างรุนแรง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

5 
4 
3 
2 
1 
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- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5 
5 10  15 20 

25 
สูงมาก 

4 
4 8 12 

16 
สูง 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4   ปาน กลาง 6 8 10 

1 
ต่ า 
1 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
 
แผนภาพที่ 4 แผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง   เกิดจาการพิจารณา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) 

และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงใน ระดับใด  (ระดับความเสี่ยง = 
โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย) จากนั้นน าค่าคะแนนที่ได้ไปจัดล าดับความเสี่ยง
ต่อไป 

- การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยง      
ที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผน      
การบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
 
 
 

โอกาสเกดิ 

ผ
ล

ก
ร
ะท

บ
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ตารางที่ 6  การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สี 

1-2 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เหลือง 

3-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เขียว, ฟูา 

10-16 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ส้ม 

17-25 สูงมาก 
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง),  
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

แดง 

 

4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการ
จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้  และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลาย
วิธีรวมกัน  เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance)  

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ 
4.1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดด าเนินกิจกรรม การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การลดขนาดของ
งานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 

4.2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
การไม่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก กรณี

นี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้ 

4.3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)  
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการ

ควบคุมเพ่ือปูองกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 
4.4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ
ไป เช่น การท าประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน ( Outsource) 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
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2.2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมายองค์กร เนื่องจากแต่
ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมควบคุมจึงมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพื่อป้องกัน  (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ  (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และปูองกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

2.2.4 ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการบ่งชี้ ประเมินและการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้องกับองค์กร 
การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างท่ัวถึง โดยเข้าใจ

และมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะ
ต่างๆ และท าการตัดสินใจได้ดีท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสาร และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ลักษณะของการสื่อสารควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการ
ติดต่อ พูดคุยกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดของขั้นตอนหรือระดับ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมี
เอกสารแบบฟอร์มหรือคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจ 

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร  การชี้แจงท าความเข้าใจ
ต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง  โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทาง
วาจาและในทางปฏิบัติจากอธิการบดี และคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัย 
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2.2.5 การติดตามผล (Monitoring) 
การติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและ

การบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร  และเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มี
ผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  การติดตาม
การบริหารความเสี่ยงท าได้ 2 ลักษณะ คือ  

- การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน   

- การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์   
ดังนั้น ปัญหาที่เกิดข้ึนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดท ารายงานความเสี่ยง

เพ่ือให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการ

ติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

- การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

- ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 

- บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 

- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

2.3  องค์ประกอบขององค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
(1) มีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แข็งแรง 

(2) เข้าใจในเร่ืองความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและชัดเจน 

(3) จัดท าแผนกลยุทธ์ความเสี่ยงให้ชัดเจนและให้ความส าคัญในแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ของแผน     
กลยุทธ์และตัวขับเคลื่อนหลัก 

(4) มีวัฒนธรรมและความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง 

(5) การทบทวนอย่างต่อเนื่องในเร่ืองของกรอบความเสี่ยง ระดับที่ยอมผ่อนปรนได้ และการให้ค่าต่างๆ 

(6) การใช้ภาษาและบรรทัดฐานของความเสี่ยงเดียวกัน 

(7) การจัดล าดับและประสานสัมพันธ์ความเสี่ยงที่ชัดเจน 

(8) มีสายการรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

(9) ให้ความส าคัญในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มข้น 

(10) มีการก ากับดูแลและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

(11) มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(12) มีความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุง การอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 3  
แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัย ได้น ากรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO มาให้ในการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับองค์กร 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สภามหาวิทายาลัย 

อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณะกรรมการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง มข. 

คณบดี/ผู้อ านวยการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายใน 
คณะ/หน่วยงาน 

กองแผนงาน 

สายการด าเนินการ 

การสื่อสาร 
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3.2 แนวทางการด าเนินการ 
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) แต่งตั้ง/ปรับปรุง คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการ 

(1.1)  ศึกษาภาพรวมขององค์กร  
(1.2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม 
(1.3)  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(2) ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย ด าเนินการ โดยวิธีการ ดังนี้ 
(2.1)  การระดมสมอง (Brainstorming) โดยการประชุมคณะท างาน และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(2.3)  ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) จากการด าเนินงานต่างๆ เช่น ผลการประเมินมหาวิทยาลัย 

จาก QS Ranking  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ผลการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ผล
การด าเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ ด้านการทะนุ บ ารุง 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนด้านการบริหารจัดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(2.4)  ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist)  เช่น จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นต้น 
(2.5)  การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์  (Human Error Analysis) จากผลความผิดพลาด

จากกระบวนการท างานที่ได้มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมต่างๆ เอาไว้แล้ว 

(3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

(3.1) วิเคราะห์โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ 
(3.2) วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ 
(3.3) จัดล าดับความเสี่ยง ด าเนินการโดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ

ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ดังนี้ 

 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น  4 ระดับความเสี่ยง คือ 

- ระดับความเสี่ยงต่ า  (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1 -2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง  (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2 -9 คะแนน  
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการติดตาม /มีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้คามเสี่ยงเพิ่ม   
มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 21   

- ระดับความเสี่ยงสูง  (High) คะแนนระดับความเส่ียง เท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีแผนการควบคุม 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก  (Extreme) คะแนนระดับความ เสี่ยง เท่ากับ 17-25  คะแนน 
หมายถึง ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ระ ดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมี
แผนการควบคุม และถ่ายโอนความเสี่ยง 

เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้ว น าผลการวิเคราะห์ที่ได้ กรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ม RM1 : การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง และน าไปจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

(4) ตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Assessment)  
จากการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงแล้ว  ให้น าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและ  

สูงมากมาวิเคราะห์เพื่อการ จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  (ตามแบบฟอร์ม RM3 : แผนการบริหารความ

เสี่ยง) เพื่อก าหนดมาตรการการควบคุม  มอบหมายผู้รับผิดชอบ  และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

(5)  การสื่อสารและให้ค าปรึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการสื่อสารการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทาง

การด าเนินการโดยการเผยแพร่เอกสารคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของ      
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://plan.kku.ac.th) และเปิดให้ค าปรึกษาแก่คณะ/หน่วยงานที่มีข้อ
สงสัยในการด าเนินการ และมีการสื่อสารแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีทุกฝ่าย และแจ้งเป็นหนังสือเวียนเพ่ือให้คณะ/
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

(6) ติดตามความเสี่ยง (Monitoring)  
การติดตามประเมินผลและการรายงานก าหนัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  รายงานผลการด าเนินการต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ รอบ 6, 9 เดือน 
 รายงานผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน ต่อ มหาวิทยาลัย 
ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานผลการด าเนินการ รอบ 6 , 9, 12 เดือน ต่อผู้บริหารระดับสูงสุด 
การรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม RM3 : แบบ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง)  โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการ ความเสี่ยงที่คงอยู่ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการด้วยเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
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3.3 สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6 สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
1 

ขั้นตอน 
 

การด าเนินการ/กิจกรรม 
 

การระบุความเสี่ยง  

(Event Identification) 
 

2 

ประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

3 

(1) การระดมสมอง (Brainstorming) 
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) 
(3) ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist)  เช่น  

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นตน้ 
(4) การวิเคราะห์ความผดิพลาดของมนุษย์ 

(Human Error Analysis) 
(5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) 
(6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือด าเนินการ 

(1) ศกึษาภาพรวมขององค์กร 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
(3) แบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

  เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 

 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสี่ยง 

 

(1) ประเมินโอกาส  (1-5) 
(2) ผลกระทบ (1-5) 
(3) ประเมินความเสี่ยง (1-25) 
(4) จัดล าดับความเสี่ยง  
     (ต ่า ปานกลาง สงู สงูมาก)  

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง

 

(

R
i
s
k
 
M

จ าแนกประเภท 
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภบิาล 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ด้านปฏบิัติการหรือ

กระบวนการ 
 

ตามแบบฟอรม์ RM1 
 

ตอบสนองความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

4 

จดัการความเสี่ยง 

 
(1) ความเสี่ยงต า่ : ยอมรับความเสี่ยง 
(2) ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยง

โดยมีมาตรการติดตาม 
(3) ความเสี่ยงสงู : ควบคุมความเสีย่ง  

โดยมีแผนการควบคุม 
(4) ความเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนการควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง  

จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ติดตามความเสี่ยง  

(Risk Assessment) 
 

5 

(1) รายงาน รอบ 6, 9 เดือน - รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  
ตามแบบฟอรม์ RM3 

 

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 

- จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
ตามแบบฟอรม์ RM2 

- ก าหนดมาตรการการควบคุม 
- มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ 

 

(2) รายงาน รอบ 12 เดือน 1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน  
และอธิการบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3  
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3.4  ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
       
 

ตารางที่ 7 ปฏิทินการการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล 
 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

ตุลาคม ปีที่ผ่านมา  คณะ/หน่วยงาน   
1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน  

  มหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณที่ผ่านมา  
2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณต่อไป 

พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัย  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีที่ผ่านมาต่อ
ผู้บริหารสูงสุด 

 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีที่ผ่านมาต่อ
มหาวิทยาลัย 

ธันวาคม ปีที่ผ่านมา-
กุมภาพันธ์ ปีปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัย  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
2. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
  คณะ/หน่วยงาน 

1. รวมรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
2. ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

ให้มหาวิทยาลัย 

เมษายน ปีปัจจุบัน  มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย อธิการบดี  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการ
คณะ/หน่วยงาน  

กรกฎาคม–สิงหาคม  
ปีปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย 

 คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการ
คณะ/หน่วยงาน  

ตุลาคม-พฤศจิกายน  
ปีปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ต่อ อธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
และสภามหาวิทยาลัย 

 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อ
คณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน และอธิการบด ี
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บทท่ี 4  
แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย แบบฟอร์มในการจัดท า ดังนี้  

ก. แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ข. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
ค. แผนภูมิความเสี่ยง 
ง. แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง 
จ. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1  แบบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 
 
ที ่
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

รหัส 
 

(3) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (4) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (5) 

1 
น้อยมาก 

 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 ด้านกลยุทธ ์            

1.1             

1.2             

2 ด้านกระบวนการ            

2.1             

2.2             

3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ            

3.1             

3.2             

4 ด้านธรรมาภิบาล            

4.1             

4.2             
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม แบบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(1) ที่  

แสดงล าดับที่ของรายการ 
(2) ปัจจัยเสี่ยง  

เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของ
ความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้ 

(3) รหัส 
ก าหนดรหัสความเสี่ยงด้านๆ  ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้าน
ธรรมภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ 

(4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ระบุระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจะว่าได้รับผลกระทบมากเพียงใด  โดยใช้ข้อมูลชิง
ปริมาณ หรือคุณภาพที่มีอยู่ หรือหากยังไม่มีข้อมูล ก าหนดโดยใช้มติของคณะกรรมการ 
หรือผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ก าหนด 

(5) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  
ระบุระดับความน่าจะเป็นที่จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยใช้มติของ
คณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ก าหนด 
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4.2  แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับ 
ความเสี่ยง (5) 

รหัส 
(6) 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           

  1.1 ……………………………………………………………………… 
  1.2 ……………………………………………………………………… 

          

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 
    ด้านการบริหาร 

          

  2.1 ……………………………………………………………………… 
    ด้านการเงินและงบประมาณ 
  2.3 ……………………………………………………………………… 
    ด้านพัสดุ 
  2.5 ……………………………………………………………………… 
    ด้านบุคคล 
  2.6 ………………………………………………………………………  
    ด้านความปลอดภัย 
  2.7 ……………………………………………………………………… 

          

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  3.1 ……………………………………………………………………… 
  3.3 ……………………………………………………………………… 

          

4.ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล กฎหมาย ระเบียบ           
  4.1 ………………………………………………………………………           
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 

(1) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน 

(2) ปัจจัยเสี่ยง 
ระบุปัจจัยเสี่ยงจากการระบุเหตุการณ์ จากแบบฟอร์มการระบุเหตุ การณ์มากรอกลงใน
แบบ RM 1 

(3) โอกาส 
ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยง
นั้นมีระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด 

(4) ผลกระทบ 
ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยง
นั้นมีระดับของผลกระทบที่จะได้รับอยู่ในระดับใด 

(5) ระดับความเสี่ยง 
ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย 

(6) รหัส 
ระบุรหัสความเสี่ยงด้านๆ  ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ด้านกระบวนการ      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านธรรมาภิบาล  ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในแบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ ์
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

4.3 แผนภูมิความเสี่ยง 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ( RM1) ลงใน
แผนภูมิ  ( โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย ) เพ่ือให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้น      
อยู่ในระดับความเสี่ยงใด  

- ระดับความเสี่ยงต่ า  (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1 -2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2 -9 คะแนน  
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้   

- ระดับความเสี่ยงสูง ( High) คะแนนระดับความเส่ียง เท่ากับ 10-16 หมายถึง  ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme) คะแนนระดับความ เสี่ยง เท่ากับ 17-25  คะแนน 
หมายถงึ ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้  

 
 

โอกาสเกดิ 

ผ
ล

ก
ร
ะท

บ
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

4.4 แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์         

  1.1 ………………………………………..         

  1.2 ……………………………………….. 
    2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการความ         

  2.1 ……………………………………….. 

      2.2 ………………………………………..  

    3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  3.1 ……………………………………….. 

      3.2 ……………………………………….. 

    4. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล         

  4.1 ………………………………………..  

      4.2 ……………………………………….. 
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม 

(1) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน จากแบบวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 

(2) ปัจจัยเสี่ยง 
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากแผนภูมิที่มีระดับความเสี่ยง ระดับมาก และมากที่สุดมาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง 

(3) แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
ระบแุผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่จะจัดการความเสี่ยง 

(4) ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและแผนงาน/กิจกรรม 

(5) ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จ 
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

4.5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

  1.1 ………………………………………..     
 

      

  1.2 ……………………………………….. 
    

  

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ         
  

  2.1 ……………………………………….. 

    

  

  2.2 ………………………………………..  

    

  

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  

  3.1 ……………………………………….. 

    

  

  3.2 ……………………………………….. 

    

  

4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
กฎหมาย ระเบียบ         

  

  4.1 ………………………………………..  

    

  

  4.2 ……………………………………….. 
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

(1) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
ระบุประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน  

(2) ปัจจัยเสี่ยง 
ระบุปัจจัยเสี่ยงจากแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้แล้ว 

(3) รายงานผลการด าเนินการ 
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
- ซึ่งในการรายงานควรรายงานผลการด าเนินการที่สามารถวัดให้เป็นชัดเจนว่าความเสี่ยง

นั้นลดลงอย่างไร 
(4) โอกาสคงเหลือ 

ระบุโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(5) ผลกระทบคงเหลือ 

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อีกผลกระทบคงเหลือ 
(6) ระดับความเสี่ยงคงเหลือ 

ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ = โอกาสคงเหลือ X ผลกระทบคงเหลือ 
(7) ปัญหาอุปสรรค 

ระบุปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนการบริหารความสี่ยง 
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คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 35 

 
บทท่ี 5  

ตัวอย่าง การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการร่วม
ของสถาบันวิชาชีพ 5  แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมภายใน 
(2) การประเมินความเสี่ยง 
(3) กิจกรรมควบคุม 
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5) การติดตามผล 

 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามหลักการของ COSO ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

5.1 ตัวอย่าง การรายงานสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภาพแวดล้อมการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของ       
การควบคุม  ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน า
ระดับโลก  หมายรวมถึง การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ระหว่างประเทศ ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู่ในล าดับที่ สูง คือ อันดับ ๑ ใน ๘๐ ของ
เอเซีย  และ อันดับ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก  เมื่อพิจารณาจากผลงานทางด้าน การผลิตบัณฑิต คุณภาพ
งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จากการจัดอันดับจากองค์กร
ประเมินคุณภาพท้ังภายในประเทศและนานาชาติ 

2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนในทุก
ระดับได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน 3  ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย  ระดับ
มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/หน่วยงาน  โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม



หน้า 36  คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงาน
และการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี โดยมีการจัดท า
รายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน  นอกจากนี้ ยังมีการ
สร้างระบบการก ากับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

(1) การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

(2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล 
(3) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยโดยหลักการบริหารคุณภาพท้ังมวล พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4)  การพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
ระบบงาน 

(5) การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อการพัฒนา 
(6) การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการ

ประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา 
4) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน   
(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
(2) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ หลักการ

พ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
ปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(3) มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงให้มีการจัดการที่มีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ระบบตลอดจนเพื่อให้สามารถมี
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและการคลังที่จ าเป็นต่อการบริหารองค์กร 

(4) ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐและของมหาวิทยาลัย 
(4.1) ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 
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(4.2) พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
(4.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่าย

พัสดุ 
5) มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่  การ

พัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง  และการมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาทุกระดับ   สร้างกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย์ และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

6) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้  ประสบการณ์  การสร้าง
จิตส านึก ความรับผิดชอบต่อสังคม 

5.2  ตัวอย่าง การก าหนดวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
( Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
( Goals) 

1.พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1.1  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒ นาองค์
ความรู้ และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้เป็น
ปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 1.2 มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างแรง
บันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
ให้กับเยาวชนและสังคม 

3.สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 1.3  มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   มีธรรมา   
ภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง  
วิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง 

4.พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

1.4  วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ วิจัย 
และบริหารจัดการ พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 1.5  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
( Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
( Goals) 

ความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย   1.6 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

7.พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 1.7 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นท่ีรู้จักในความ
เป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามี
ช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

8.เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.8 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

9.เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 1.9 เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมของ
องค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใยความใส่ใจ และการดูแลชุมชน
และสังคม 

10.ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 1.10 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

 

 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงแต่ละด้าน 
1) ด้านกลยุทธ์ 

1.1) กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต  
วัตถุประสงค์ : 

(1) บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน”       
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21    
และ  เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(2) เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และจุด
ประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 
 

1.2) กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ

มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม 
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1.3) ด้านการบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ :  
(1) เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติ 
(2) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการ

วิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

1.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ :  
(1) เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
(2) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท่ีผสมผสานกับ

ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

2) ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหาร    

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ             
ด้านการเงินและงบประมาณ              

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบบริหารการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ด้านการพัสดุ   

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน                                        

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

ด้านความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

3) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

และมีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

4) ด้านธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้

กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และตามหลักธรรมา ภิบาล  
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5.3  ตัวอย่าง การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังนี้  

1) รายงานข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการก ากับติดตาม
และประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
3) ผลการด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
4) รายงานเรื่องร้องเรียนจากส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ  
5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาล ตามแนวทางของส านักงบประมาณ 
6) ผลการด าเนินการตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
7) ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8) ผลการตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
9) ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5.3.1  ตัวอย่าง เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 

ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

1. การควบคุม ติดตามและ
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา 

ทุกสัปดาห ์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

2. ความถี่ในการเกิดความ
ผิดพลาดของการปฏิบัติงาน 
 (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

น้อยที่สุด 
5 ปี/ครั้ง 

น้อย 
2-3 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 
1 ปี/ครั้ง 

สูง 1-6 
 เดือน/ครั้ง 

สูงมาก 
1 เดือน/ครั้ง 

3. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง 

น้อยที่สุด 
5 ปี/ครั้ง 

น้อย 
4 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 
3 ปี/ครั้ง 

สูง 
2 ปี/ครั้ง 

สูงมาก 
1 ปี/ครั้ง 

4. การอบรม/สอนงาน/ทบทวน
การปฏิบัติงาน 

ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1ปี 

5. อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการท างาน มีโอกาสในการ
เกิดยากไม่เคย

เกิดเลยใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ 

มีโอกาสในการ
เกิดน้อย เช่น 
ความถี่ในการ
เกิด 1 ครั้ง 

มีโอกาสในการ
เกิดปานกลาง 
เช่น ความถี่ใน
การเกิด 1 ครั้ง 

มีโอกาสในการ
เกิดสูง เช่น 

ความถี่ในการ
เกิด มากกว่า 1 

มีโอกาสในการ
เกิดสูง เช่น 

ความถี่ในการ
เกิด ทุกเดือน 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

10 ปีขึ้นไป ในช่วง 5-10ปี ในช่วง1-5 ปี ครั้งใน1ปี 

6. โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ Likelihoodเชิงคุณภาพ 

มีโอกาสเกิดน้อย
มาก หรือไม่น่า

เกิด 

อาจมีโอกาส
เกิดแต่นานๆ 

ครั้ง 

มีโอกาสเกิด
บางครั้ง 

มีโอกาสในการ
เกิดค่อนข้างสูง

หรือบ่อยๆ 

มีโอกาสในการ
เกิดเกือบทุก

ครั้ง 

7. โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 50% 50-59% 
 

60-69% 
 

70-79% 
 

มากกว่า 80% 
 

 
5.3.2  ตัวอย่าง เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ก. ด้านกลยุทธ์      

1. การด าเนินกลยุทธ์ท่ีผิดพลาด 
หรือไม่เหมาะสม 

: ผลการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 1 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 2 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 3 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 4 

> เป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

2. การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
: ผลการด าเนินการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 1 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 2 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 3 

< เป้าหมาย 
ร้อยละ 4 

> เป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

3. การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด   

: จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลัก/จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
(เป้าหมาย 85%)   

ปรับปรุงหลักสูตร 
>85% 

ปรับปรุงหลักสูตร 
>80-85% 

ปรับปรุงหลักสูตร 
>75-80% 

ปรับปรุงหลักสูตร 
>70 -75 % 

ปรับปรุงหลักสูตร 
<70% 

4. นักศึกษาบางสาขาจบการศึกษา
ตามหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

: ร้อยละของนักศึกษาท่ีจบ
ตามเวลาต่อจ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด  (เป้าหมาย 90% ) 

จบตามก าหนด 
>90% 

จบตามก าหนด 
>85-90% 

จบตามก าหนด 
>80-85% 

จบตามก าหนด 
>75-80% 

จบตามก าหนด 
<75% 

5. อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ ากว่าเป้าหมาย(เป้าหมาย 64%) 

≥64% 63% 62% 61% ≤60% 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

: ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

6. กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

: พิจารณาท้ัง 7 ประเด็นต้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

มีการ
ด าเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการ
ด าเนินการ 
2 หรือ 3
ประเด็น 

มีการ
ด าเนินการ 
4 หรือ 5
ประเด็น 

มีการ
ด าเนินการ 
6 ประเด็น 

มีการ
ด าเนินการ 
7 ประเด็น 

7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
(เป้าหมาย 30%) 

ผลงาน 
≥30% 

ผลงาน 
28% 

ผลงาน 
26% 

ผลงาน 
24% 

ผลงาน 
≤22% 

8. ร้อยละของผลงานบริการ
วิชาการท่ีได้รับการจดลิขสิทธิ์
และ/หรือได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ต่ออาจารย์
ประจ าหรือนักวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (เป้าหมาย 13% ) 

ผลงาน 
≥13% 

ผลงาน 
11% 

ผลงาน 
9% 

ผลงาน 
7% 

ผลงาน 
≤5% 

9. ระบบบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่เข้มแข็ง
เพียงพอจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

: ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 80%) 

พึงพอใจ 
≥80% 

พึงพอใจ 
78% 

พึงพอใจ 
76% 

พึงพอใจ 
74% 

พึงพอใจ 
≤72% 

10. ยังขาดการท าวิจัยเชิงลึกด้าน
วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความผาสุกของการ
อยู่ร่วมกันและภูมิปัญญาท่ี
เจาะลึกสู่วิถีชีวิต 

: จ านวนผลงานวิจัยเชิงลึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
(เป้าหมาย 4 เรื่องต่อปี) 

 
 
 

 

≥5 เรื่อง 4 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง ≤1 เรื่อง 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ข. ด้านการปฏิบัติงาน      

(3)  ด้านการบริหาร      

11. โครงสร้างองค์กรและระบบ
บริหารงานของคณะหน่วยงาน
บางส่วนยังไม่เป็นระบบ 

: เกิดปัญญาในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

มีผลกระทบ
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ
น้อยและแก้ไข
ได้ในระยะเวลา

สั้น 

มีผลกระทบ
มากและต้องใช้

เวลาในการ
แก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงและ
ผู้บริหารต้อง
เข้ามาช่วย

แก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงและไม่
สามารถแก้ไข

ได้ 

12. ความซับซ้อนของระบบงาน 
: เกิดความผิดพลาดท่ีเกิด

จากความซับซ้อนของระบบงาน 

มีผลกระทบ
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ
น้อยและแก้ไข
ได้ในระยะเวลา

สั้น 

มีผลกระทบ
มากและต้องใช้

เวลาในการ
แก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงและ
ผู้บริหารต้อง
เข้ามาช่วย

แก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงและไม่
สามารถแก้ไข

ได้ 

13. ผลการส ารวจความพึงพอใจ พึงพอใจ  
≥ 80% 

พึงพอใจ  
78% 

พึงพอใจ  
76% 

พึงพอใจ  
74% 

พึงพอใจ  
≤72% 

 

14. ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ ไม่มีการ
เผยแพร่ข่าว 

มีการลงข่าวใน
หนังสือพิมพ์ใน
ประเทศบาง
ฉบับ 1 วัน 

มีการลงข่าวใน
หนังสือพิมพ์ใน
ประเทศหลาย
ฉบับ 2-5 วัน 

มีการเผยแพร่
ข่าวเป็นวงกว้าง
ในประเทศและ
มีการเผยแพร่
ข่าวอยู่วงจ ากัด
ในต่างประเทศ 

มีการพาดหัว
ข่าวท้ังจากสื่อ
ภายในและ
ต่างประเทศ
เป็นวงกว้าง 

15. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บริการ
ลดลง 2% 

ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บริการ
ลดลง 4% 

ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บริการ
ลดลง 6% 

ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บริการ
ลดลง 8% 

ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บริการ
ลดลง 10% 

16. จ านวนผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
หรือ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่น
บางส่วน 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่น
ท้ังหมด 

17. กระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

:  จ านวนผู้ร้องเรียน /เดือน 
 
 

ไม่มีผู้ร้องเรียน 1-2 รายต่อ
เดือน 

3-5 รายต่อ
เดือน 

5-6 รายต่อ
เดือน 

>7 รายต่อ
เดือน 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

18. ขาดคู่มือปฏิบัติงานของ
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน:  

: ร้อยละของกระบวนงานหลัก
ของหน่วยงานท่ีมีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

มีคู่มือ 
> 95% 

มีคู่มือ 
90% 

มีคู่มือ 
85% 

มีคู่มือ 
80% 

มีคู่มือ 
≤75 

19. คณะ/หน่วยงาน ขาดความรู้ 
ความช านาญด้านความเสี่ยง  

:  ร้อยละของหน่วยงานท่ีท า
แผนการบริหารความเสี่ยงไม่
เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด 

1% 2% 3% 4% ≥5% 

(4) ด้านการเงิน งบประมาณ      

20. การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

: ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

≥98% 96% 94% 92% ≤90% 

21. การก าหนดแนวทางแผนการ
จัดการและการควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม  

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

22. การก าหนดนโยบายและวิธีการ
ทางบัญชี ไม่เหมาะสม 

: วงเงินท่ีเกิดข้อผิดพลาดของ
การบันทึกบัญชีต่อเงินท้ังหมด 

ผิดพลาด 
1% 

ผิดพลาด 
2% 

ผิดพลาด 
3% 

ผิดพลาด 
4% 

ผิดพลาด 
≥5% 

23. การวางระบบตลอดจนการ
บันทึกบัญชีและรายงานทางการ
เงินท่ีผิดพลาด 

ผิดพลาด 
1% 

ผิดพลาด 
2% 

ผิดพลาด 
3% 

ผิดพลาด 
4% 

ผิดพลาด 
≥5% 

24. ความไม่ปลอดภัยในการเก็บ
รักษาเงินสดและเอกสารแทนตัว
เงิน 

: มูลค่าของทรัพย์สินท่ีหายไป 

ไม่เกิน 5,000 
บาท 

> 5,000 - 
10,000 บาท 

> 10,000 - 
50,000 บาท 

> 50,000 บาท 
– 1 แสนบาท 

>  1 แสนบาท 

(5) ด้านการพัสดุ      

25. การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 
: ความเสียหายที่เกิดจาก

ความล่าช้า 

ไม่เกิน 10,000 
บาท 

> 10,000 - 
50,000 บาท 

> 50,000 - 
2.5 แสนบาท 

> 2.5 แสน
บาท - 10 ล้าน

บาท 

> 10 ล้านบาท 



 

คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 45 

ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

26. การจัดท าแผนการจัดซ้ือ / จ้าง 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

: จ านวนครั้งของการจัดซ้ือ/ 
จ้างนอกแผนในระหว่างงวดการ
จัดซ้ือ/จ้างตามแผน (ครั้ง/งวด) 

1 ครั้ง/งวด 2 ครั้ง/งวด 3 ครั้ง/งวด 4 ครั้ง/งวด 5 ครั้ง/งวด 

27. พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ 
ท าให้การตรวจรับล่าช้า 

: จ านวนครั้งของพัสดุไม่ตรง
ตามความต้องการ (ครั้ง/งวด) 

1 ครั้ง/งวด 2 ครั้ง/งวด 3 ครั้ง/งวด 4 ครั้ง/งวด 5 ครั้ง/งวด 

28. สัญญาไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
: จ านวนครั้งของความผิด

พลาดของสัญญา (ครั้ง/งวด) 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี 

29. การบริหารสัญญาท่ีผิดพลาด 
: ความเสียหายที่เกิด 

ไม่เกิน 10,000 
บาท 

> 10,000 - 
50,000 บาท 

> 50,000 - 
2.5 แสนบาท 

> 2.5 แสนบาท 
- 10 ล้านบาท 

> 10 ล้านบาท 

30. การใช้ประโยชน์จากการจัดซ้ือ 
จัดจ้างไม่คุ้มค่า 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

31. ไม่มีการเปรียบเทียบราคาในการ
จัดซ้ือพัสดุ 

: ร้อยละของการจัดซ้ือที่ไม่มี
การเปรียบเทียบราคาต่อการ
จัดซ้ือทั้งหมด 

1% 2% 3% 4% ≥5% 

(6) ด้านบุคคล      

32. กระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส  
ไม่เป็นธรรม 

: จ านวนข้อร้องเรียนต่อปี 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี 

33. กระบวนการบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้ายไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรม 

: จ านวนข้อร้องเรียนต่อปี 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี 

34. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนะคติของบุคลากรในองค์กร
มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายทาง
กลยุทธ์ขององค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

35. วัฒนธรรมองค์กร ท่ีจะสนับสนุน
ต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กรท่ีจะแสดงออกมาในการ
ปฏิบัติงาน 
 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

36. ประสิทธิภาพในการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากร
บุคคล ท่ีจะมีผลต่อความถูกต้อง
ในการให้บริการพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ความผิดพลาด 
  1% 

 

ความผิดพลาด 
  2 % 

 

ความผิดพลาด 
  3 % 

 

ความผิดพลาด 
  4 % 

 

ความผิดพลาด 
≥  5 % 

 

37. การประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ส่วนของผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
ผู้บังคับบัญชา 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

38. บุคลการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง
เชิงเทคนิคด้านโปรแกรม และ
นวัตกรรมใหม่ 

: ความผิดพลาดของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (ครั้ง/ปี) 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี 

(7) ด้านความปลอดภัย      

39. ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
: มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

< 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น-2.5
แสนบาท 

2.5แสนบาท-
10ล้านบาท 

>10 ล้านบาท 

40. บุคลากรประสบอันตรายในกรณี
เกิดอัคคีภัย 

: อันตรายต่อชีวิตหรือระดับ
ความปลอดภัย 

เดือดร้อน 
ร าคาญหรือ

ระดับน้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือ
ระดับน้อย 

บาดเจ็บ  
ต้องรักษา

ทางการแพทย์ 
หรือระดับ  
ปานกลาง 

บาทเจ็บสาหัส 
หรือระดับสูง 

อันตรายถึงชีวิต 
หรือระดับสูง

มาก 

41. อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการท างาน เดือดร้อน 
ร าคาญหรือ

ระดับน้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือ
ระดับน้อย 

บาดเจ็บ  
ต้องรักษา

ทางการแพทย์ 
หรือระดับ  
ปานกลาง 

บาทเจ็บสาหัส 
หรือระดับสูง 

อันตรายถึงชีวิต 
หรือระดับ    
สูงมาก 

ค. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

42. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรของ
หน่วยงาน (Human error) เจ้าหน้าท่ีหรือ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน 
Hardware และ Software ท าให้เกิด
ความเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการ
ท างาน 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์
ท างานติดขัด

เล็กน้อย 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์   
หยุดท างาน   
ระยะสั้นๆ  

 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
หยุดท างาน

สามารถแก้ไขได้ 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
เสียหายใช้งาน
ไม่ได้ ต้องใช้

ระยะเวลาแก้ไข 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์
เสียหายใช้งาน

ไม่ได้ ไม่สามารถ
แก้ไขได้ 
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ประเด็น/องค์ประกอบ 
ที่พิจารณา 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

43. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer 
Virus) สร้างความเสียหายให้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เกิดเหตุร้ายท่ี
ไม่มี

ความส าคัญ 

เกิดเหตุร้าย
เล็กน้อยท่ีแก้ไข

ได้ 

ระบบมีปัญหา
และมีความ

สูญเสียไม่มาก 

เกิดปัญหากับระบบ 
IT ท่ีส าคัญ และ

ระบบความ
ปลอดภัยซ่ึงส่งผล

ต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลบางส่วน 

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ท่ี

ส าคัญท้ังหมด และ
เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ

ปลอดภัยของ
ข้อมูลองค์กร 

44. ระบบเครือข่าย Internet 
ขัดข้องเกิดจากระบบแม่ข่ายล่ม 

ไม่มีผลกระทบ
ต่อการท างาน 

มีผลกระทบต่อ
การท างาน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบต่อ
การท างานบาง

หน่วยงาน 

มีผลกระทบต่อ
การท างาน

หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสียหาย
ต่อระบบการ
ท างานท้ัง
องค์กร 

45. ระบบสารสนเทศหยุดชะงัก ไม่
สามารถให้บริการ  

ไม่มีผลกระทบ
ต่อการท างาน 

มีผลกระทบต่อ
การท างาน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบต่อ
การท างานบาง

หน่วยงาน 

มีผลกระทบต่อ
การท างาน

หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสียหาย
ต่อระบบการ
ท างานท้ัง
องค์กร 

46. ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้รับความ
เสียหายจากความไม่คงที่ของ
กระแสไฟฟ้า 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์
ท างานติดขัด

เล็กน้อย 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์   
หยุดท างาน   
ระยะสั้นๆ  

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
หยุดท างาน

สามารถแก้ไขได้ 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
เสียหายใช้งาน
ไม่ได้ ต้องใช้

ระยะเวลาแก้ไข 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์
เสียหายใช้งาน

ไม่ได้ ไม่สามารถ
แก้ไขได้ 

ง. ด้านธรรมาภิบาล      

47. ขาดความเข้มแข็งของการใช้
บังคับระเบียบกรณีมีการฝ่าฝืน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

48. ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรใน
องค์กรต่อต้านกฎระเบียบใหม่ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

49. องค์กรได้รับความเสียหาย
ในทางใดทางหน่ึงจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

50. ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ 
ไม่ทันสมัย 

มีการปรับปรุง 
ทุกปี 

มีการปรับปรุง 2 
ปี/ครั้ง 

มีการปรับปรุง  
3-4 ปี/ครั้ง 

มีการปรับปรุง  
5-10 ปี/ครั้ง 

ไม่มีการปรับปรุง 
> 10 ปี/ครั้ง 

51. หน่วยงานตรวจสอบไม่มี
มาตรการติดตามความคืบหน้า
ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่
หน่วยตรวจสอบได้ให้ไว้ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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5.3.3  ตัวอย่าง การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ตาราง การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
1 

น้อยมาก 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 ก. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์             

 1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต            

1) การปรับปรุงหลักสูตรไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด
(เป้าหมาย85% ผล = 
65.13) 

S1 ปรับปรุง
หลักสูตร 
>85% 

ปรับปรุง
หลักสูตร 
>80-85% 

ปรับปรุง
หลักสูตร 
>75-80% 

ปรับปรุง
หลักสูตร 

>70-75 % 

ปรับปรุง
หลักสูตร 
<70% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) นักศึกษาบางสาขาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรไม่
เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด (เป้าหมาย 90% 

ผล =65.13) 

S2 จบตาม
ก าหนด 
>90% 

จบตาม
ก าหนด 

>85-90% 

จบตาม
ก าหนด 

>80-85% 

จบตาม
ก าหนด 

>75-80% 

จบตาม
ก าหนด 
<75% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) การเรียนการสอน e-
learning ท่ียังต้องพัฒนา
ให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุก
กลุ่มสาขา (ผล =1,017

รายวิชา) 

S3 >90% >85-90% >80-85% >75-80% <75% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4) กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ประเด็นการพิจารณาท้ัง 7 
ประเด็นต้องให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

 (เป้าหมายระดับ 5 ผล =4 ) 

S4 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

5) อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่าเป้าหมาย
(เป้าหมาย 64% ผล=60.84) 

S5 >64 63 62 61 <60 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 1.2 ด้านการวิจัย            

1) ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการวิจัยยังเข้มแข็ง
ไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็น
ในการท่ีจะต้องเร่งพัฒนา
นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและ
เป็นมืออาชีพ 

S6 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
1 

น้อยมาก 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

2) การก าหนดทิศทางของ
ความเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยยังไม่ชัดเจน 

S7 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) งานวิจัยจากการศึกษา
ค้นคว้า ของอาจารย์ยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้
ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน
เพื่อผลักดันให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยมาก
เท่าท่ีควร 

S8 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4) งานวิจัยเชิงลึกท่ีจะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ของวิถีชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าท่ีควร 

S9 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 1.3 ด้านการบริการวิชาการ          

1) ระบบการบริการวิชาการ
ยังขาดความเข้มแข็ง และ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ ท้องถิ่น และ
เอกชน 

S10 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ร้อยละของผลงานบริการ
วิชาการท่ีได้รับการจด
ลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานท่ี
เชื่อถือได้ต่ออาจารย์
ประจ าหรือนักวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
(เป้าหมาย 13% ผลปี 
53=7%) 

S11 ผลงาน 
>13% 

ผลงาน 
11% 

ผลงาน 
9% 

ผลงาน 
7% 

ผลงาน 
<5% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) การให้บริการวิชาชีพและ
วิชาการไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
ท าให้ไม่สนับสนุนการสร้าง
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

S12 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
1 

น้อยมาก 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 1.4 ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1) ระบบบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพ 

S13 ความพึง
พอใจ 
≥80% 

ความพึง
พอใจ 
78% 

ความพึง
พอใจ 
76% 

ความพึง
พอใจ 
74% 

ความพึง
พอใจ 
≤72% 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ยังขาดการท าวิจัยเชิงลึก
ด้านวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยง
กับท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความ
ผาสุกของการอยู่ร่วมกัน
และภูมิปัญญาท่ีเจาะลึกสู่
วิถีชีวิต 

S14 งานวิจัย 
≥5 เรื่อง 

งานวิจัย  
4 เรื่อง 

งานวิจัย 
3 เรื่อง 

งานวิจัย  
2 เรื่อง 

งานวิจัย 
≤1 เรื่อง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) ขาดส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยในเชิง
อนุรักษ์เพ่ือการสร้างความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 

S15 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ข. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

 2.1 ด้านการบริหาร                            

1) โครงสร้างองค์กรและ
ระบบบริหารงานของคณะ
หน่วยงานบางส่วนยังไม่
เป็นระบบ 

O1 มี
ผลกระทบ
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ
น้อยและ
แก้ไขได้ใน
ระยะเวลา

สั้น 

มี
ผลกระทบ
มากและ

ต้องใช้เวลา
ในการ
แก้ไข 

มี
ผลกระทบ
รุนแรงและ
ผู้บริหาร

ต้องเข้ามา
ช่วยแก้ไข 

มี
ผลกระทบ
รุนแรงและ
ไม่สามารถ
แก้ไขได้ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) บุคลากรยังไม่เข้าใจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะองค์กรในก ากับ 
ท าให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

O2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ                  

3) ระบบบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใช้
งานอย่างสมบูรณ์และท่ัว
องค์กร 

O3 1% 2% 3% 4% ≥5% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
1 

น้อยมาก 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย
96% ผล =85.3%) 

O4 ≥98% 96% 94% 92% ≤90% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

5) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ของหน่วยงานในก ากับไม่
ถูกต้องต้องตามระเบียบ 

O5 1% 2% 3% 4% ≥5% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.3 ด้านการพัสดุ                                                     

1) การวางแผนการจัดซ้ือ 
จัดหา จัดจ้างพัสดุยังไม่
ครอบคลุมทุกคณะ 
หน่วยงาน 

O6 1% 2% 3% 4% ≥5% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือ จัดหา จัด
จ้างของคณะ/หน่วยงาน 

O7 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.4 ด้านบุคลากร                                         

1) ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์มหาวิทยาลัยยังต้อง
ได้รับการปรับปรุง 

O8 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) เส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร ยังไม่ชัดเจนและ
เป็นระบบท่ีโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

O9 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) ประสิทธิภาพและทัศนคติ
ท่ีดีของสายสนับสนุน ยัง
ต้องพัฒนาเน่ืองจากเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนท าให้
นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ 

O10 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4) ผลกระทบจากการขาด
อาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ เนื่องจาก
การเกษียณอายุฯ 
 
 
 

O11 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
1 

น้อยมาก 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 2.5  ด้านความปลอดภัย                                         

1) ระบบจัดการด้านการการ
ป้องอัคคีภัยภายในอาคาร 
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ด าเนินการอย่างทุกคณะ 
หน่วยงาน 

O12 เดือดร้อน 
ร าคาญ

หรือระดับ
น้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย

หรือระดับ
น้อย 

บาดเจ็บ  
ต้องรักษา
ทางการ
แพทย์ 

หรือระดับ  
ปานกลาง 

บาทเจ็บ
สาหัส หรือ
ระดับสูง 

อันตรายถึง
ชีวิต หรือ
ระดับสูง

มาก 

น้อยที่สุด 
5 ปี/ครั้ง 

น้อย 
4 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 
3 ป/ีครั้ง 

สูง 
2 ปี/ครั้ง 

สูงมาก 
1 ปี/ครั้ง 

 ค. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ        

1) ระบบข้อมูลสารสนเทศยัง
ไม่เชื่อมโยงไปยังทุก
หน่วยงาน 

T1 1% 2% 3% 4% ≥5% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ระบบสารสนเทศกลางของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน 

T2 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ง. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล           

1) ระบบการบริหารการเงิน
และงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ตามเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

G1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ความโปร่งใสของระบบ
และกระบวนการต่ออายุ
ราชการ 

G2 ไม่มี 
ข้อโต้แย้ง

และ
ฟ้องร้อง 

มีข้อ 
โต้แย้ง
ภายใน
คณะ 

แต่สามารถ
ไกล่เกลี่ย

ได้ 

มีข้อ 
โต้แย้ง
ภายใน
คณะ  

มีข้อ
ร้องเรียน
ระดับ 
มหา 

วิทยาลัย 

มีการ
ฟ้องร้อง

เป็น 
คดีความ 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน  

มีเรือง
ร้องเรียน 
มากกว่า 5 
ปี /ครั้ง 

มีเร่ือง
ร้องเรียน 
3-5 ป ี
/ครั้ง 

มีเรือง
ร้องเรียน
ทุก 2 ป ี

มีเร่ือง
ร้องเรียน

ทุกป ี
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5.4  ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  ดังต่อไปนี้  

 

 
RM 1 

      

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

รห
ัส ที่มาของแหล่งข้อมูล 

1.   ด้านกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน รวมทั้ง
การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
บนฐานของความเป็นไทย 
 
 
 

  
1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

  
 4 

  
 5 

  
20 

 
S1 

  

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2556 มีจ านวนนักศึกษาที่ท าหลักสูตรวิจัยไม่
ถึงร้อยละ 30 

- ผลการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555-
2557 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,578 คน 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,396 คน ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 2,340 คน 

1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 
 

4  
 

4  
 

16  
 

S2 
 

สรุปผลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 
ร้อยละ 71.87 
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 1.1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคม
อาเซียน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 3 9 S3 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ 
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557  

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ยังไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

4 5 20 S4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2556 และข้อเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2558 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการน าเอาหลักการของ
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อน า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู ่
มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4  
  

 4 
  

16  
  

S5 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามแผนร้อยละ 100 ผล
การด าเนินงานร้อยละ 51.11 

1.2.2  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4 3 12 S6 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเป้าหมายร้อยละ 45 
ผลด าเนินงานร้อย 29.69 คิดเป็นร้อยละ 65.98 
ของเป้าหมาย 
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1.3 ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา 
ถ่ายทอดและฟื้นฟู 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ▪ เพื่อเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไปสู่
กระบวนการเรียนการสอนใน
ระดับต่าง 

1.4.1 งบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมดไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3   3 

  

9  S7  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเป้าหมายร้อยละ 
0.50 ผลด าเนินงานร้อย 0.14 คิดเป็นร้อยละ 28 
ของเป้าหมาย 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
   2.1 ด้านการบริหาร                 

        ▪ เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  3 
  

 4 
  

12 
  

O1  ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

2.1.2 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3 5 15 O2 ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.1.3  คณะที่เปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 4 12 O3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2556 
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2.1.4 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 3 4 12 O4 ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.1.5 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  3 4 12 O5 
 

ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2. ด้านการเงิน และ
งบประมาณ 

      ▪ เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 5 15 O6 ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดและการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 

3 5 15 O7 ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.2.3 ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 5 15 O8 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริหารความเสี่ยงฯครั้งท่ี 1/2558 

2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร                              

     ▪ เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธ์ิที่ดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

2.3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาล (Medical Hub) 

 4  4 16 O9  ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 

2.3.2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 4 4 16 O10 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 และ
ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

2.4  ด้านความปลอดภัย                              

       ▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา  3  5  15 O11 
 

สรุปสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ภายในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง มกราคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2557 จ านวน 177 ครั้ง 
บาดเจ็บ 122 คน เสียชีวิต 4 คน 
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3. ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

   ▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ 

3.1.1 ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังขาดความสมบูรณ์ในการเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

4 4 16 T1 ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

3.1.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi 3 4 12 T2 ข้อเสนอจากการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มข. ครั้งท่ี 1/2557 

3.1.3 ความไม่ต่อเนื่องของการให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เกิดภัยคุกคามจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อื่นๆ 

3 4 12 T3 ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนฯ 57 และข้อเสนอ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2558 

4. ด้านธรรมาภิบาล 

    ▪  เพื่อให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ 

4.1.1 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558  3  3  9 G1 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกอบค าขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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5.5 ตัวอย่าง การจัดท าแผนภูมิการประเมินความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบทีจ่ะเกิดความเสียหาย) ซ ึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ า  (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1 -2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง  (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3 -9 คะแนน  
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้คามเสี่ยงเพิ่ม
มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง  (High) คะแนนระดับความเส่ียง เท่ากับ 10 -16 หมายถึง  ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก  (Extreme)  คะแนนระดับความ เสี่ยง เท่ากับ 17 -25 คะแนน 
หมายถึง ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ระ ดับที่ยอมรับ
ได้ทันท ี
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5.6  ตัวอย่าง แผนการบริหารความเสี่ยง  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ  1)  ความเสี่ยงคงเหลือจาก แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปีก่อนหน้า  2) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ  โดยมีตัวอย่าง ดังนี้   
1. ความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.ด้านการปฏิบัติงาน 
1.1 ด้านการบริหาร         

       ▪ เพื่อให้การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.1.1 ความล่าช้าของการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพ
ช้ันเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก ากับติดตามแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(1) การย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ออกจาก
พื้นที่เดิม 
(2) การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ (Medical Hub) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
คณะ

แพทยศาสตร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 

 

1.1.2 ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

(1) โครงการก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 

ต.ค.57-ก.ย.58 

 

1.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  

(1) ป้องกัน สาเหตุ กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ เกิดจาก สัตว์ เช่น นก  งู 
กระรอก เป็นต้น 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

 1.2 ด้านการเงิน และ
งบประมาณ 

1.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(1) ก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบอุดหนุน  

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

▪ เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณม ี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

(2) ก าหนดมาตรการการยืมเงินให้มีประสิทธิภาพ 
(3)  เพิ่มมาตรการส าหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการใช้

จ่ายเงิน 

คณะ/หน่วยงาน 

 1.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและการ
กระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 

(1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน อย่างทั่ว
ทั่งมหาวิทยาลัย 

(2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน  
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

(3) เพิ่มความสามารถของระบบ KKUFMIS ให้รองรับ
เงินยืมหมุนเวียนในระดับคณะ/หน่วยงาน 

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.3 ด้านการพัฒนา
บุคลากร                              

▪ เพื่อให้ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธ์ิ

ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

1.3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่
เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล 
(Medical Hub) 
 

(1) เร่งรัดการจัดท าแผนเพื่อสรรหาและการรักษาบุคลากรทางการ
แพทย ์

(2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ 
(Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร ์

คณะ
แพทยศาสตร ์

 

ต.ค.57-ก.ย.58 
 

2. ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

2.1มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 

 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

และอีเมล์มหาวิทยาลัย 
(2) ป้องกันการเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

โจรกรรมข้อมูล 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 
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2. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.   ด้านกลยุทธ ์
1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิต 

      ▪ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มี
ทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะ
ระดับสากล สามารถแข่งขัน
กับนานาชาติได้ บนฐานของ
ความเป็นไทย 
 

 1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เน้นวิจัย 
(2) สนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอกส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิต 
(3) ปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้าศึกษา เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการรับนักศึกษาใหม่ท่ีหลากหลายมากข้ึน ในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ
(4) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า หรือหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น เรียนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบระดับปริญญาโท 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

(1) พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและกระตุ้นนักศึกษาให้ส าเร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ส านักทะเบียน

และประมวลผลฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน  
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
(2) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยัง
ไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

(1) กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

(2) ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร
เป็นรายปี  

ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 

      ▪ เพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลัยต้นแบบในการ
น าเอาหลักการของการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานประจ าและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู ่
มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา 

1.2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 

(1) ก าหนดมาตรการในการผลักดันโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

1.2.2  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุน
ท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

(1) ก าหนดมาตรการในการผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยน้อย ให้มีผลงานวิจัยท่ีมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
   2.1 ด้านการบริหาร         

       ▪ เพื่อให้การบริหาร

2.1.1 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (1) ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) สรุปโครงการก่อสร้างในรอบปี มีโครงการก่อสร้างล่าช้ากี่
โครงการ สาเหตุมาจากอะไรบ้าง 

ฝ่ายโครงสร้างฯ 
กองอาคารและ

สถานท่ี 
คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2 คณะที่เปิดใหม่บางคณะยังมีผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(1) ก าหนดแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาผลการด าเนินงานของคณะ
ที่เปิดใหม่  

ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร ์

/คณะที่สังกัด
วิทยาเขต

หนองคาย และ
คณะนิติศาสตร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 

 2.2. ด้านการเงิน และ
งบประมาณ 

▪ เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณม ี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 ความมีอยู่จริงหรือความครบถ้วนถูกต้องของ
บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(1) มาตรการขอหนังสือตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนท้ังหมดของมหาวิทยาลัยที่ให้น าส่งจากสถาบัน
การเงินส่วนกลางประจ าเดือน พร้อมรายงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายการคลังฯ 
กองคลัง 

 

ต.ค.57-ก.ย.58 

2.3 ด้านการพัฒนา
บุคลากร                              

▪ เพื่อให้ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธ์ิ

ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

(1) ก าหนดมาตรการส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการและ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
(2) พัฒนาอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  

คณะ/หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

2.4  ด้านความปลอดภัย                              

  ▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
(2) รณรงค์การลดอุบัติจากการจราจรและ การปรับปรุงระบบ

ทางด้านกายภาพ 
(3) ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาและอาคารที่

พักอาศัยของ บุคลากร  

ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 

/สนง.รักษาฯ 
กองอาคารฯ
สถานท่ี และ

ต.ค.57-ก.ย.58 



 

คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 64 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(3) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

(4) จัดระบบควบคุมติดตามรถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของกลุ่ม
ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือบุคคลภายนอก 

ส านักงานบริหาร
จัดการหอพัก

นักศึกษา 

คณะ/หน่วยงาน 
3. ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

▪ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ระบบสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยยัง
ขาดความสมบูรณ์ในการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ 

(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสมบูรณ์เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

ต.ค.57-ก.ย.58 

3.1.2  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
โดยเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi 

(1) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(2) มีระบบติดตามการใช้สัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้ทราบปัญญาในการ

ใช้งานแต่ละจุดให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
(3)  มาตรการขยายระบบ KKUMIS ให้สามารถรองรับคณะเพิ่มขึ้น

จากเดิม 11 คณะ 
(4)  เพิ่มช่องทางพิเศษในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายให้

อาจารย์หรือบุคลาการที่ ท าวิจัยที่ต้องการสืบค้นข้อมูล 
(5)  พัฒนาระบบ Fair Usage Policy ท่ีมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับแต่ละ งาน/ภารกิจ เพื่อจะลองรับการใช้งานแต่ละ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

ฝ่ายวิชาการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ต.ค.57-ก.ย.58 
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5.7 ตัวอย่าง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 
ผลการด าเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามความเสี่ยงคงเหลือจากแผนการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 
2558)  จ านวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ/กิจกรรม ได้
ด าเนินการแล้ว 14 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) จ านวน 13 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่ง
มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้ว 26 โครงการ/กิจกรรม           
คิดเป็นร้อยละ 100  

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

 

65 
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ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
 

1.รายงานผลการด าเนินการตามความเสี่ยง คงเหลือ จากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 7 รอบ 12 เดือน           
(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) 

ประเภทความ
เสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอ
กา

สค
งเห

ลือ
 

(4
) 

ผล
กร

ะท
บค

งเห
ลือ

 
(5

) 
ระ

ดับ
คว

าม
เส

ี่ยง
คง

เห
ลือ

 
(6

) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1.ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
1.1 ด้านการ
บริหาร         

       ▪ เพื่อให้
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 ความล่าช้าของการ
ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพ
ชั้นเลิศ (Medical Hub) ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก ากับติดตามแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1) การย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ออกจากพ้ืนที่
เดิม 
    ผลการด าเนินงาน 
    มหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามการย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 
ขอนแก่นออกจากพ้ืนท่ีเดิมเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งขณะนี้
อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานน้ าบาดาลแห่งใหม่
เพื่อทดแทนพ้ืนท่ีเดิมจึงยังไม่สามารถย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 
ขอนแก่น ออกจากพ้ืนท่ีเดิมได้  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท 
เจเทค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักทรัพยากร
น้ าบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี สธ.100/2557  ลงวันท่ี 
29 เมษายน 2557 ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 26 กันยายน 2558 ต่อมาได้มี
การขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 86 วัน  เนื่องจากไม่สามารถส่ง
มอบพ้ืนท่ีการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างได้  ท าให้ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุด

3 5 15 1) เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานน้ าบาล พ้ืนท่ีโนนม่วงช้า

กว่าแผน 195 วัน และพื้นที่ซอย

รัตนาภา ช้ากว่าแผน 160 วัน (ข้อมูล 

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558) ท าให้ไม่

สามารถย้ายอาคารส านักงานน้ า

บาดาลได้ จนกว่าการก่อสร้างจะแล้ว

เสร็จ 
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ประเภทความ
เสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอ
กา

สค
งเห

ลือ
 

(4
) 

ผล
กร

ะท
บค

งเห
ลือ

 
(5

) 
ระ

ดับ
คว

าม
เส

ี่ยง
คง

เห
ลือ

 
(6

) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 150,200,000 บาท 
จ านวน 18  งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน เป็นเงินเบิกจ่ายสะสม 
21,028,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 และเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จจึงจะสามารถย้ายอาคารส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น  
ออกจากพ้ืนท่ีเดิมได้ 
2) การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    ผลการด าเนินงาน 
    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพช้ันเลิศ ( Medical Hub)             
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  เนื่องจากใช้ พื้นที่
ก่อสร้าง บริเวณส านักงานน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่นแห่งเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงานน้ าบาดาลแห่งใหม่  เมื่อก่อสร้างเสร็จ
แล้วและย้ายออก จึงจะด าเนินการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์
เฉพาะทางช้ันเลิศและศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทั้งนี้ อาคารศูนย์บริการ
การแพทย์เฉพาะทางช้ันเลิศและศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอยู่ ในระหว่างการ
แก้ไขแบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบตามเพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน และเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI (The Joint Commission 
International) คาดว่าแบบก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2558 

 

1) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบ 

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ

เพื่อรองรับมาตรฐาน JCI (The Joint 

Commission International) 

2) รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

งบประมาณแผ่นดิน 
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ประเภทความ
เสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอ
กา

สค
งเห

ลือ
 

(4
) 
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งเห
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(6

) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

โดยโครงการศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางช้ันเลิศและศูนย์อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ท าเอกสาร
รายละเอียดในการของบประมาณเรียบร้อย โดยเรื่องยื่นถึงส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีต่อไป 
คาดว่าจะได้งบประมาณในปี 2560 ระหว่างนี้ได้ตรวจสอบแบบแปลนใน
รายละเอียด และหาผู้รับด าเนินการเรื่องการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนการก่อสร้างจริงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

1.1.2 ระบบการจัดการน้ ายัง
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 

1) โครงการก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการด าเนินงาน 
    มีการก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยโดยได้ ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า 
W&J AUTOMATION ท าการก่อสร้าง  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี สธ.
107/2557  ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 
720 วัน  สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2559 งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 304,961,200 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน 24 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 10 งวดงาน เป็นเงิน
เบิกจ่ายสะสม 94,679,997.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 36  

2 5 10 ความล่าช้าของการด าเนินการ
ก่อสร้าง สาเหตุมาจากต้องออกแบบ
เสาเข็มและฐานรากใหม ่ขนาด
เสาเข็มไม่เป็นไปตามแบบสัญญาและ
ปรับแบบต าแหน่งก่อสร้างเนื่องจาก
แนวรั้วเขตก่อสร้างล้ าเขตถนน จึงท า
ให้งานก่อสร้างมีความล่าช้า 
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เสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 
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รายงานผลการด าเนินการ 
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(7) 

 

1.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียร
ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
อยู่บ่อยคร้ัง  

1) ป้องกันสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องท่ีเกิดจากสัตว์เช่น นก  งู กระรอก               
เป็นต้น 
    ผลการด าเนินงาน 
    มีการด าเนินการเพื่อ ป้องกันสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากสัตว์  
เช่น นก งู กระรอก เป็นต้น ดังนี ้

(1) มีการออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อมีการต่อเชื่อมโหลดไฟฟ้า
กับวงจรข้างเคียงได้แก้ปัญหาไฟฟ้าดับทั้งฉุกเฉินและดับไฟฟ้าเพื่อ
ซ่อมแซม เช่นกรณีไฟฟ้าวงจรที่ 1 ดับ (หรือดับเพื่อซ่อมแซมวงจร
ที่ 1) สามารถต่อเช่ือมกับวงจรข้างเคียงน ากระแสไฟฟ้ามาใช้งาน
ในวงจรที่ 1 (บางส่วนหรือท้ังหมด )   

(2) มีการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง
มหาวิทยาลัยในโครงการมีการเพิ่มระยะอุปกรณ์ตัดต่อ (ดรอฟ
เอาท์ฟิวส์คัทเอาท์) ให้มีระยะของจุดที่มีไฟห่างจากจุดกราวด์
เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกัน นก สัตว์เลื้อยคลานที่จะท าให้เกิดการลัดวงจร  

(3) มีการติดตั้งแผ่นกันงูที่จะเลื้อยข้ึนหม้อแปลงหรือเสาไฟฟ้า และมี
โครงการตัดต้นไม้ ก่ิงไม้ออกจากแนวสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถ
ลดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร โดยตรงและลดเส้นทางที่สัตว์เลื้อยคลาน
จะเลื้อยเข้าสู่สายไฟฟ้าและอุปกณ์ในระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้  

3 4 12 1) ในเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นพื้นที่ท่ีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งต้นไม้
ธรรมชาติและต้นที่ปลูกขึ้นเองจ านวน
มาก ในแนวถนนจึงไม่อาจตัดแต่งก่ิง
ไม้ได้ตามมาตรฐาน(มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างและต้นไม้จะต้องห่างจาก
แนวสายส่งไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 เมตร) 
ซึ่งในความเป็นจริงมีต้นไม้ตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่สูงกว่าแนว
สายส่งและอยู่ใกล้มากจ านวนมาก ไม่
สามารถตัดได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัย 
ต้องการให้เป็นพื้นที่สีเขียว จึงต้อง
หลีกเลี่ยงเช่นส่วนท่ีจ าเป็นต้องน าสาย
ส่งไฟฟ้าลงใต้ดินเป็นต้น 
2) งบประมาณ ท่ีจ ากัด ท าให้การ
ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าที่ต้อง
ด าเนินการอย่างจ ากัด เนื่องจาก
ระบบน าสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน การ
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    ทั้งนี้ จ านวนการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องยังสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังตารางต่อไปนี้ 
ปี กระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง 

(ครั้ง) 

ไฟฟ้าดับ

ทั้งวงจร

สายส่ง 

(ครั้ง) 

สาเหตุ 

กระรอก งู นก ต้นไม ้ อื่นๆ* 

2556 53 16 23 4 1 5 20 

2557 85 33 31 7 8 11 28 

2558 89 35 37 7 8 11 26 

หมายเหตุ : * สาเหตุอื่นๆ คือ ส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุ 

จัดท าตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงรวม (Ring 
Main Unit) เป็นการก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณสูงแม้แต่การบ ารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าการเปลี่ยนน้ ามัน
หม้อแปลงต้องด าเนินการในส่วนท่ี
วิกฤติเท่านั้น แม้ว่าจะมีแผนการ
บ ารุงรักษาท้ังระยะยาวและสั้นอยู่
แล้วก็ตาม 
3) การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท าได้
ยาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละส่วน
มีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยู่
ตลอดเวลา แม้เวลาแต่ช่วงเวลา
กลางคืน และมหาวิทยาลัยไม่มี
เครื่องมือท่ีสามารถท างานในขณะที่มี
การจ่ายกระแสไฟฟ้าตลอดเวลาได้ จึง
ท าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณใน
การจ้างบุคคลภายนอก มาด าเนินการ 
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2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

(6) 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1.2 กลยุทธ์ด้านการ
วิจัย 
▪ เพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลัยต้นแบบ
ในการน าเอาหลักการ
ของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและ
การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่
นไปสู ่มหาวิทยาลัยที่
ใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การพัฒนา 

1.2.1 จ านวน
โครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1) ก าหนดมาตรการในการผลักดันโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ผลการด าเนินงาน 
    ในการก าหนดมาตรการในการผลักดันโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางและประเด็น
วิจัย เสนอระบบการวิจัย โครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการ
งานวิจัย ก าหนดแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัย  
    ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี จ านวนโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ดังตารางต่อไปนี ้
ปีงบประมาณ ผลิต/โครงการ แผน ผล ร้อยละ 

2557 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

135 88 51.11 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 

50 24 48 

2558 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

135 141 100 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 50 34 68  

4 3 12  

 

71 



 

คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก. 
 

COSO 2013 และการประยุกต์ใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 74 

COSO 2013 และการประยุกต์ใช้ 
-------------------------- 

 
ล าดับการพัฒนากรอบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO  

ในปี 1992 คณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา 
อันได้แก่ 

1) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public 
Accountants หรือ AICPA) 

2) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรือ IIA) 
3) สมาคมผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives Institute หรือ FEI) 
4) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association หรือ AAA) และ 
5) สมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) 

 
ก่อตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยของการทุจริตในรายงานทางการเงิน เพ่ือให้ข้อแนะน า

แก่ SEC หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานผู้วางระเบียบ (Regulators) ทั้ง 5 สถาบันนี้ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย และ
พัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน และได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในว่า “การควบคุมภายใน คือ 
กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุก
ระดับชั้น เพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ปี 2556 เริ่มมีการประกาศให้ทราบถึงการปรับปรุง COSO 1992 ตั้งแต่ปลายปี 2010 และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการในปี 2013 และเริ่มใช้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2014 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจาก COSO 1992 
1. น าหลัก 17 ข้อมาใช้เป็นข้อก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ (Applies aprinciples-based 

approach)  
2. ท าให้ชัดเจนในความหมายค าว่า การควบคุมที่มีประสิทธิผล (Clarifies requirements for 

effective internal control) 
3. ขยายขอบเขตของวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Expands the reporting category of 

objectives) 
4. ท าให้ชัดเจนในหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการควบคุมภายใน (Clarifies the role of 

objective-setting in internal control 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/COSO
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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5. ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดและการด าเนินงาน ในระดับโลกาภิวัตน์ (Consitders 
globalization of markets and operations) 

6. สนับสนุนหลักของการก ากับดูแล (Enhances governance concepts) 
7. ค านึงถึงความแตกต่างของโมเดลธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร (Considers different business 

models and organization structures) 
8. ค านึงถึงความต้องการและความซับซ้อนของ กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(Considers demands and complexities in laws, rules, regulations, and standards) 
9. ค านึงถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากข้ึน (Reflects the increased relevance of 

technology) 
10. สะท้อนถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากข้ึน (Reflects the increased relevance of 

technology) 
11. ส่งเสริมให้ค านึงถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต (Enhances consideration of 

antifraud expectations) 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจาก COSO 1992 ในประเทศไทยต่อบริษัทจดทะเบียนฯ 
1. การเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน จากเดิมที่พัฒนาจาก COSO 

1992 เป็นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาจาก COSO 2013  
2. การเปิดเผยข้อมูลของหัวหน้าตรวจสอบภายใน (CAE) และผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (56-1) และหนังสือชี้ชวน 
(69-1) โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องแสดงความเห็นต่อคุณสมบัติของหัวหน้างานดังกล่าวด้วย 

องค์ประกอบท้ังห้าและหลักการ 17 ข้อ 
องค์ประกอบด้วนสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
(2) คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) 

และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
(3) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความ

รับผิดชอบที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
(4) องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ 
(5) องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน

ความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(7) องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
(8) องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
(9) องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายใน 

องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน   

(10) องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

(11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(12) องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

(14) องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้  

(15) องค์กรสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

องค์ประกอบด้านการติดตาม (Monitoring Activities) 
5. การติดตาม 

(16) องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายใน
ยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

(17) องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม  
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การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
--------------------------------------------------- 

การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ  โดยมีการน าค าว่า  Good Governance มาใช้ครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ.1989 โดย
ปรากฏในรายงานของธนาคารโลก  (World Bank) และต่อจากนั้นมาก็มีหน่วยงานต่างๆ  ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ Good Governance เป็นอย่างมาก  เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  และสังคมส าหรับเอเชียและ
แปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ  (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific: UNESCAP) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Development 
Program : UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) เป็นต้น 

ในปี ค.ศ. 1992 ธนาคารโลกได้อธิบายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง ( Governance) ว่าเป็น
เรื่องเก่ียวกับลักษณะของการใช้อ านาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการ
พัฒนา ซึ่งครอบคลุมประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระ
รับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนา ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร 

สถาบันแห่งธนาคารโลก ( World Bank Institute) ได้วางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัยเชิง
เปรียบเทียบเพ่ือวัดระดับคุณภาพของการบริหารกิจการบ้านเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่ง
ครอบคลุมประเด็น 6 มิติดังนี้คือ 

 การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ ( Voice and Accountability) ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึง
การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการ
ชุมนุมและสมาคม 

 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง ( Political Stability and 
Absence of Violence) ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ท่ีรัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือ
ถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความ
รุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย 

 ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ
การให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนระดับความเป็น
อิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว 
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 คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาล
ในการก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการ
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 

 นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่างๆ มีความมั่นใจและ
ยอมรับปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การต ารวจและการอ านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 

 การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้
อ านาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือ
ขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์ 

UNESCAP อธิบายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองซึ่งคอบคลุมทั้งในส่วนของสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบ
ธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้มั่นใจว่าข้อเรียกร้องของความต้องการของทุกฝ่ายในสังคมจะได้รับการรับฟัง
และน าเข้ามาพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจและก าหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งท าให้ปัญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในท้ายที่สุด 

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในปีพ .ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย  ซ่ึง
สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความ
บกพร่องและขาดประสิทธิภาพสูงรวมถึงการกระท าผิดทุจริตและขาดจริยธรรมของบุคลากร  ประกอบกับใน
ปัจจุบันที่สถานการณ์ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงานของราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากและเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่นและข้าราชการยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม ค่านิยมและวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง ระดับนโยบายละระดับการปฏิบัติการ ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 

1. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายนอก 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  และค่านิยมที่มุ่งเน้นประโยชน์ของ
ประชาชนรวมถึงการไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการในปัจจุบัน  จึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส  บริสุทธิ์
และยุติธรรมอย่างแท้จริงท าให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนได ้ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได้ 

4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง  
รวมถึงไม่รู้ระบบการปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ  ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ 

5. เกิดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างกว้างขวาง  ส่งผลให้ภาครัฐเกิด
ความสูญเสีย  ทั้งในแง่ภาพลักษณ์  งบประมาณ  รายได้น าส่งรัฐ  และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก 

จากประเด็นปัญหาที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมาย
ต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่องตามล าดับ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล  โดยมี
หลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึงร่วมท าและร่วมรับผล 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้ก าหนดว่าการบริหารจัดการประเทศต้อง
เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง  เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สะสมจนถึงข้ันวิกฤตทั้งในภาค
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค่านิยมและวิถีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอันเป็นองค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในวงการภาครัฐและภาคเอกชนอันเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชั่น  ในการนี้จะต้องมีกฎระเบียบที่เป็น
กติกาก าหนดบังคับไว้ และจะต้องปลูกฝังลงไปในระบบการสร้างคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เยาว์วัย 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน   
ของรัฐตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักการ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  ระเบียบนี้ได้ใช้มาระยะหนึ่งกระท่ังส านักนายกรัฐมนตรีได้ออก
ประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพ่ือยกเลิกระเบียบฯ ฉบับนี้ 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1             
มีเจตนารมณ์ว่า “การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
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ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  กระจายอ านาจการตัดสินใจ  การ
อ านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน” 

5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546    
ได้ก าหนดขอบเขตความหมาย  ของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น
วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้ คือ 

• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
• ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 ระบุเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  

หมวด 4 มาตรา 74 วรรค หนึ่ง “ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม กฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ” 

หมวด 5 แนว นโยบาย พ้ืน ฐาน แห่ง รัฐ ส่วน ที ่3 มาตรา 78 “ รัฐ ต้อง ด าเนิน การ ตาม แนว 
นโยบาย ใน ด้าน การ บริหารราชการ  แผ่นดิน โดย พัฒนา ระบบ งาน ภาค รัฐ โดย มุ่ง เน้น การ พัฒนา 
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานเพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ” และ“จัดระบบ งาน ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน
เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่ง  ใสและตรวจสอบได้โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) มุ่งเน้นและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ  Good Governance ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  โดยใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทย
ให้เป็นกลไกของรัฐที่ส าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้  ปรับตัวและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาล  ทั้งนี้ต้องยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลส าหรับการก ากับดูแลตนเองที่ดีเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสถูกต้อง เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 
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นอกจากนี้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยแล้ว  เพ่ือให้การก ากับดูแล

องค์การของส่วนราชการต่างๆ  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีความเป็นสากลเทียบเท่าหน่วยงานใน
ต่างประเทศและภาคเอกชน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี  หรือ “Organizational Governance (OG)”เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ขององค์การว่าจะ
ด าเนินการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พร้อมก าหนดนโยบายครอบคลุม
องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบาย ด้าน รัฐ สังคม และ ส่ิง แวดล้อม 
• รัฐ หมาย ถึง บ้านเมือง ประเทศชาติและหมายรวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งข้อตกลง

ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
• สังคม หมาย ถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมี

วัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบทวงการ หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน 
• สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยู่รอบๆ มนุษย์มีท้ังที่ดี

และไม่ดี เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียนชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกัน  หรือ
เล่นการพนัน เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแก่เด็ก 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ผู้รับบริการ หมาย ถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสาร 

ต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 
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• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมาย ถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ  เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ  ผู้ส่ง
มอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

3. นโยบายด้านองค์การ 
• องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน

เพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ  
เช่น องค์การของรัฐบาล  หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงทิศทางในการ
ด าเนินงาน นโยบาย โครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กร  เช่น ระบบการควบคุมภายใน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการระบบข้อมูล การขัดผลประโยชน์ทางราชการตลอดจนการรักษาจรรยาข้าราชการ 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติ งาน 
• ผู้ปฏิบัติ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภทนอกจากนี้เพื่อยกระดับการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน  ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการน าแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งน า Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) มาประยุกต์ใช้ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐใน 7 หมวด ได้แก่ 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 : การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 : ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ดังแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 

 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ
จ าเป็น 

 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง
และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 หลักการตอบสนอง ( Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
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2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ( Accountability) : ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบ

ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เปิดเผย/โปร่งใส ( Transparency) : ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

3. ประชารัฐ (Participatory State) 
หลักนิติธรรม ( Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

ความเสมอภาค ( Equity) : ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่า
เทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
   การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ( Participation/ Consensus Oriented) : ใน

การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

   การกระจายอ านาจ ( Decentralization) : ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

   คุณธรรม/จริยธรรม ( Morality/ Ethic) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการ
ไทย หรือ I AM READY 

 



คู่มือการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 87 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 
 

(ร่างฉบับ 3) 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 
ฉบับปี 2558-2561 

แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

The 2013-2014 และ 2015-2016 Education Criteria 
for Performance Excellence 

 
 
 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลขององค์การ  

(1) การก ากับดูแล  
สถาบันท าให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ  
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและทาให้สถาบันประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ  ที่

ส าคัญในการกากับดูแล  
 ภาระรับผิดชอบในการกระทาของคณะผู้บริหาร  
 ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด  
 ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน  
 ความโปร่งใสในการด าเนินการ  
 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*)  
 การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิผล  
 การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)  
 การวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง  

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงรวมทั้งผู้บริหาร

สูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการใช้ผลการประเมินนี้ในการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร

อย่างไร สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย / สภา
สถาบัน (*) และใช้ผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของผู้น าแต่ละคนของคณะกรรมการฯ  
และระบบการน าองค์การอย่างไร (*)  

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม  
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน  
สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการ  ตลอดจน

การปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร  
สถาบันด าเนินการอย่างไร  
 ในกรณีที่หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  
 สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตรและบริการ  ตลอดจน

การปฏิบัติการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร  
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 สถาบันมีการด าเนินการเชิงรุก ในประเด็นข้อกังวลและผลกระทบดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มี
ประสิทธิผล (*)  

สถาบันมีกระบวนการอะไรที่ต้องปฏิบัติตาม และท าให้ดีกว่าระเบียบ  กฎหมาย และการรับรอง
มาตรฐานตัววัดและเป้าประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร  (*) สถาบันมีกระบวนการตัววัด  และ
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง ในการด าเนินการเรื่องความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ หลักสูตรและบริการ และการ
ปฏิบัติการของสถาบัน  

(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและทาให้ม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบัน  

เป็นไปอย่างมีจริยธรรม  
สถาบันใช้กระบวนการหลักและตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลักอะไร  ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มี

พฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแล  และตลอดทั่วทั้งสถาบัน  รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการสถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการก ากับดูแล และด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขัดต่อจริยธรรม  

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
(1) ความผาสุกของสังคม  

สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และ  การ
ปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร  

สถาบันมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีสภาวะที่ดีได้อย่างไร  
(2) การสนับสนุนชุมชน  

สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่าง  
จริงจัง ชุมชนใดคือชุมชนที่ส าคัญของสถาบันและสถาบันมีวิธีการก าหนดชุมชนดังกล่าวอย่างไร  และก าหนด
เรื่องท่ีสถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงเรื่องที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององค์การ
ผู้น าระดับสูง ได้ร่วมกับบุคลากรในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร  
 

หมายเหตุ  
1.2 ควรน าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ  ด้านตลาดใน
ปัจจุบันของสถาบันไปใช้ประกอบในการจัดท ากลยุทธ์ (ข้อ 2.1) และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (หมวด 6) การ
รายงานผลลัพธ์ ควรรายงานทั้งด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล (หมวด 7.4) ตัวอย่าง เช่น ผลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย (รวมถึงผลการตรวจสอบด้านการเงินตามข้อบังคับ) 
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การรับรองมาตรฐาน การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) หรือวิธีการอ่ืนๆ 
รวมถึงการปรับปรุงผลกระทบต่อสังคมโดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาบัน ควรรายงานเป็น
ผลลัพธ์ของหมวดการน าองค์การ (ข้อ 7.6)  

1.2 สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้ ควรกล่าวถึงในหมวด 5.1 และ 6.2  
1.2ก (1) การทบทวนผลการด าเนินการและความก้าวหน้าของสถาบันโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้

ดูที ่4.1 ข  
1.2ก (1) เพื่อความโปร่งใสของการก ากับดูแล ต้องมีกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการ

ต่างๆ ในการก ากับดูแลด้วย  
1.2ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าอาจใช้การประเมินโดยผู้ร่วมงาน  การประเมินการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นทางการการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก  รวมทั้งข้อมูล
ป้อนกลับและผลส ารวจทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่ได้จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

1.2ข (2) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมอาจใช้กรณีท่ีท าผิด /ละเมิดจริยธรรม  
กรณีท่ีขัดต่อกฎระเบียบ และการจัดการต่อกรณีเหล่านั้น  ผลการส ารวจการรับรู้ของบุคลากรเรื่องจริยธรรม
ของสถาบัน การใช้สายด่วนจริยธรรม  ผลลัพธ์ด้านการทบทวนและตรวจสอบด้านจริยธรรม  ตัววัดและตัวบ่งชี้
อ่ืนๆ อาจรวมถึงความถูกต้องแม่นย าในการทดสอบ  ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร  การตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง  ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ด้านพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่ามีนโยบาย การฝึกอบรมบุคลากรและการติดตาม เพ่ือดูแลด้าน  

 ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
การบริหารจัดการกองทุนและการคัดเลือกผู้ขายอย่างเหมาะสม  

 การป้องกันและการใช้ข้อมูลสารสนเทศซึ่งมีความอ่อนไหว รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้  

 การใช้เงินทุนอย่างอย่างเหมาะสม  

 
1.2ค เรื่องการช่วยเหลือสังคมและการสนับสนุนชุมชน อาจรวมถึงการที่สถาบันท าเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
(เช่น การให้ความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ) สร้างความเข้มแข็งให้งานบริการ
และการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น และการด าเนินการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ  
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล : ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การของผู้น าระดับสูง และ
การก ากับดูแลมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์]  

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการน าองค์การที่ส าคัญของผู้น าระดับสูง  และการก ากับดูแล  รวมทั้งภาระ
รบัผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบ  ต่อ
สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบคาถามต่อไปนี้  

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(1) การน าองค์การ  

ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คืออะไร  
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มส าหรับตัววัดและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ผู้น าสื่อสารและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  เพ่ือน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ  สนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร
แบบสองทาง  และมุ่งเน้นการปฏิบัติ  ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงาน  กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนอย่างไร (*)  

(2) การก ากับดูแล  
ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแลคืออะไร  
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการก ากับดูแล  และภาระรับผิดชอบ  

ด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (*)  
(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน  

ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานคืออะไร  
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการปฏิบัติตามและทาให้ดีกว่าระเบียบ

ข้อบังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐาน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงานอย่างไร (*)  
(4) จริยธรรม  

ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร  
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

พฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม  ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น าระดับสูง  และต่อระบบการก ากับ
ดูแลของสถาบัน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงานอย่างไร (*)  

(5) สังคม  
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญคืออะไร  
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการบรรลุผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัP 
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ภาคผนวก ง. 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 2553 

เพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน  หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง  และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง  ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
คณะ/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน 
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ 
คณะ/หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ในรอบปีถัดไป 
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