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ค าน า 
  

แผนบริหำรควำมเสี่ยงคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ เพ่ือให้มีระบบบริหำรควำม
เสี่ยงที่สำมำรถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำยให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกันบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจคณะและมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

คณะวิทยำกำรจัดกำร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนใช้ถือปฏิบัติ
ต่อไป 
 

อำจำรย์ประพันธ์  แสงทองดี 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

           คณะวิทยำกำรจัดกำร
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เป็นหน่วยรำชกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ที่มีกำรพัฒนำจำกคณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ ในปี พ.ศ.2527 
โดยจัดสอนกลุ่มวิชำด้ำนบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำรให้กับคณะต่ำง ๆ ที่เลือกเรียนวิชำพ้ืนฐำนหลักๆ  
ที่ส ำคัญ เช่น วิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำกำรสหกรณ์ วิชำกำรตลำด วิชำด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
ปีต่อมำ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรของตนเอง ในระดับอนุปริญญำ เช่น วิชำเอก
กำรจัดกำรทั่วไป วิชำเอกบริหำรธุรกิจ และเริ่มรับอำจำรย์เพ่ิมขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำที่มำกขึ้นเรื่อย ๆ 
รวมทั้งรับโอนอำจำรย์ในวุฒิที่ตรงกับสำขำวิชำที่เปิดสอน  ในปี พ.ศ. 2538 วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ 
ได้รับกำรยกฐำนะเป็นสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 
คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรเปิดสอนหลำกหลำยสำขำมำกขึ้น ทั้งระดับปริญญำตรี และอนุปริญญำ ต่อมำปี 
พ.ศ.  2547 สถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ และคณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร ปรับเป็นคณะวิทยำกำรจัดกำร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 
 ปัจจุบัน คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท 
และปริญญำเอก มีคณำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์ มีห้องปฏิบัติกำรที่มีอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำคุณภำพบัณฑิตทุกหลักสูตร และมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันทันสมัย 

โดยมีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตามล าดับดังนี้ 
1. อ.พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษำกำรหัวหน้ำคณะวิชำ 
2. ผศ.ดวงจิตต์ กล ำพำกร หัวหน้ำคณะวิชำ 
3. ผศ.ประกำยศรี  ศรีรุ่งเรือง หัวหน้ำคณะวิชำ 
4. อ.สมพร จิรำมริทธิ์ หัวหน้ำคณะวิชำ 
5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหน้ำคณะวิชำ 
6. รศ.วันทนีย์ แสนภักด ี หัวหน้ำคณะวิชำ 
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหน้ำคณะวิชำ 
8. อ.สุชิน หงษ์วิจิตร คณบดี 
9. ผศ.ธิดำ พำหอม คณบดี 
10. รศ.อภินันท์ จันตะนี คณบดี 
11. ดร.ศำนต ิ เล็กมณี คณบดี 
12. รศ.ล ำยอง ปลั่งกลำง คณบดี 
13. ดร.ศำนต ิ เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรำ หล่อตระกูล คณบดี 
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15. อ.ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี 
 
 

ที่ตั้ง-อาณาเขต 
คณะวิทยำกำรจัดกำร อำคำรเจ้ำพระยำโกษำธิบดี  (อำคำร 41) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครศรีอยุธยำ เลขที่  96  ถนนโรจนะ ต ำบลประตูชัย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 13000 โทรศัพท์ – โทรสำร 035-322085 เว็บไซต์  http://management.aru.ac.th/ 

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบาย เป้าประสงค์ 
ปรัชญา 

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าการบริหาร สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนักบริหารมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีคุณธรรม เพ่ือเป็นนักบริหำรมืออำชีพสู่สังคมและท้องถิ่น 
2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
3. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ธุรกิจจ ำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ โดยกำร

ปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินงำนตรงกับหลักสูตรในคณะ และหน่วยงำน
ภำยนอก เพ่ือพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำสังคมและท้องถิ่น 

4. คณำจำรย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนำงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยกำร   
บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

5. บูรณำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น  

เอกลักษณ์   
  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสังคมและท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  
  หล่อหลอมการพัฒนาก าลังคน ด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม แห่ง
เมืองมรดกโลก 

ค่านิยมองค์กร 
 รู้หน้ำที่ สำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ 

http://management.aru.ac.th/
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ   
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการบริหารธุรกิจและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 1.1  หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับกำรรับรองตำมกรอบมำตรฐำนหลักสูตร และมำตรฐำนคุณวุฒิ
และสภำวิชำชีพ 
 1.2  มีหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน 
 1.3  ส่งเสริมให้นักศึกษำทุกหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนทำงภำษำอังกฤษและทักษะ
ด้ำนดิจิทัล 
2. สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามรูปแบบของวิศวกร
สังคม 
 2.1  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง วิศวกรสังคม ให้กับบุคลำกรเพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษำ 
 2.2  สร้ำงควำมร่วมมือกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน) 
เพ่ือให้นิสิต ได้มีช่องทำงในกำรออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่นมำกข้ึน 
3. ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.1  พัฒนำหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) โดยผ่ำนควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
 3.2  สร้ำงธนำคำรหน่วยกิต เพื่อรองรับบุคลำกรวัยท ำงำน 
 3.3  ส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้เข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลำ 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการโดยใช้รายวิชาเป็นฐาน 

 4.1  มีห้องปฏิบัติกำร มีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับกำรฝึกปฏิบัติตำมสมรรถนะของ
หลักสูตรครบทุกหลักสูตร 
 4.2  มีกระบวนกำรและรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
5. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการจริงผ่านความร่วมมือกับบริษัทเอกชน 
 5.1  ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำรภำคเอกชน 
6. ยกระดับรายได้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และย่ังยืน 
 6.1  ผลักดันให้เกิดศูนย์พัฒนำกำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
 6.2  ท ำควำมร่วมมือกับสมำคมที่เกี่ยวข้องภำยในจังหวัด เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
7. พัฒนางานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถื่น 
 7.1  จัดหำแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอกที่สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น 
 7.2  ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมไปพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น 
 7.3  แสวงหำควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับภำครัฐและเอกชน 
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8. อาจารย์สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นได้ 
 8.1  ส่งเสริมและผลักดันให้อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำและให้ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ 
9.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 9.1  มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
10.  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ และสายงาน 
 10.1 สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับระดับชำติ 
 10.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร 
 10.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
 10.4 ส่งเสริม สนับสนุนอำจำรย์ให้มีสมรรถนะ มีควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์ มีควำมเป็นมืออำชีพ  
เพ่ือเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 10.5 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่ำงมืออำชีพ 
 10.6 ส่งเสริมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนสร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำน 
11. บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ
ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
 11.1 มีมำตรกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของคณะ 
 11.2 มีกำรวำงแผน และกำรบริหำรงบประมำณตำมแนวทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 
เป้าประสงค์  
 1. บัณฑิตมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ เป็นที่ต้องกำรของสังคม และ
ประเทศชำติ 
 2. นักศึกษำมีคุณภำพ มีสมรรถนะ เป็นนักปฏิบัติกำรและมีทักษะกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
 3. บุคลำกรมีกำรพัฒนำวิชำชีพในทุกศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ กำร
วิจัย และนวัตกรรม น ำไปสู่กำรสร้ำงบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 4. คณะมีผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
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ส่วนที่ 2 
หลักการและเหตุผล 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ที่ส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะ
ช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผน กำรติดตำม ควบคุม และวัดผลกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ลดกำรสูญเสีย
และโอกำสที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร ภำยใต้สภำวะกำรด ำเนินงำนของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มี
ควำมเสี่ยง ซึ่งก็คือควำมไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยขององค์กร จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบ โดยต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 

คณะวิทยำกำรจัดกำรจึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุผลได้
ทุกพันธกิจโดยให้เกิดกำรสูญเสียน้อยที่สุดและอีกท้ังให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย ดังนี้ 

1.  คณะวิทยำกำรจัดกำรต้องปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มำตรำ 9 (1) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึ่งตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในมิติท่ี 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ได้บูรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำรวมกับตัวชี้วัดนี้และ
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำทุกป ี

2.  คณะวิทยำกำรจัดกำรต้องปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยง
และระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้งกำรติดตำมประเมินผล 

3.  คณะวิทยำกำรจัดกำรต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็น
ผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิมอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1.  เพ่ือให้คณะฯ มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต  

รวมถึงสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะฯ 
2.  เพื่อรองรับควำมเสี่ยง และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อกำรด ำเนินงำนที่จะส่งผลกระทบให้ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของคณะฯ 
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2.2 เป้าหมาย 
1.  คณะวิทยำกำรจัดกำรมีแผนบริหำรควำมเสี่ยง บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นใน

อนำคต รวมถึงสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะฯ 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรสำมำรถระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และ

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
3.  สำมำรถน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรบริหำรงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

2.3 นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกำสที่จะเกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหลควำมสูญ

เปล่ำหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอำจเกิดขึ้นในอนำคต และมีผลกระทบหรือท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ เป้ำประสงค์ และเป้ ำหมำยขององค์กร ทั้งในด้ำนกลยุทธ์            
กำรด ำเนินงำน กำรเงินและกฎระเบียบ/กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุหรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่ำงไรและท ำไม ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเครำะห์และก ำหนด
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกิจกรรมทำงกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร กำรก ำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงำน และนโยบำยในกำรบริหำรงำน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้จริง ขำดแคลนทรัพยำกรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ส ำเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมำณ กำรเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรนั้น ๆ เช่น กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน รำยได้ไม่
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลส ำคัญผิดพลำดคลำดเคลื่อน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 
ทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนกำร อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกร
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำ/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ  ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ขำดประสิทธิภำพ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมำยที่มีอยู่ไม่เหมำะสม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมำยถึงกระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง และ 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพ่ือจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ระบุ โดยกำรพิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงนั้น ๆ 
 1.  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
ซึ่งจ ำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

สูงมำก 
 

สูง 
 

ปำนกลำง 
 

น้อย 
 

น้อยมำก 

1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
 

1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนค่อนข้ำงบ่อย 
 

1 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นบำงครั้ง 
 

2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนนำน ๆ ครั้ง 
 

5 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 
 

2.  ผลกระทบ (Impact : I) หมำยถงึขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนหำกเกิด
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง จ ำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด 
เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 25 ของงบประมำณกำร
ด ำเนินงำนในแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่ำงมหันต์ / กำรบำดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมำก 

เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 20 ของงบประมำณกำร
ด ำเนินงำนในแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่ำงมำก/บำดเจ็บสำหัสถึงข้ันทุพลภำพไม่
สำมำรถท ำงำนได้ 

3 ปำนกลำง 
เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 15 ของงบประมำณกำร
ด ำเนินงำนในแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินปำนกลำง/บำดเจ็บสำหัสถึงข้ันหยุดงำน 

2 น้อย 
เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 10 ของงบประมำณกำร
ด ำเนินงำนในแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง 

1 น้อยมำก 
เกดิควำมเสียหำย ร้อยละ 5 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำน
ในแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง 
ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบำดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

 

3.  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
ประเมินโอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่ำเป็นเชิงปริมำณ ซึ่งค ำนวณได้จำกสูตรดังนี้ 
          ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำรหรือวิธีกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือท ำให้โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำม
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ เ พ่ือให้องค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

การควบคุม (Control) หมำยถึง นโยบำยแนวทำง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่ำงๆ ซึ่งกระท ำเพ่ือลด
ควำมเสี่ยง และท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น กำรอนุมัติ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร           กำร
แบ่งแยกหน้ำที่ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำรสอบทวน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยันยอดกำรตรวจนับ กำรรำยงำน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)เป็นวิธีกำรควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรเช่น กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดี กำรประกำศเกียรติคุณ     
เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหำวิธีกำรแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซ้ ำอีกในอนำคต 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง แต่อย่ำงไรก็ตำม          
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ำกับกำรลดระดับผลกระทบของควำมเสี่ยงทำงเลือก
หรือยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยคณะวิทยำกำรจัดกำร มีวิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง      
4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง  หมำยถึง กำรตกลงกัน
ที่จะยอมรับ เนื่องจำกไม่คุ้มค่ำในกำรจัดกำรหรือ
ป้องกัน แต่กำรเลือกบริหำรควำมเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้อง
มีกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงสม่ ำเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมำยถึง กำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือออกแบบวิธีกำร
ท ำงำนใหม่ เพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4 T 

หรือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง 
ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำรจัดอบรม
พนักงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง 
หมำยถึง กระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้
หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำร
ท ำประกันภัยกับบริษัทภำยนอก หรือกำรจ้ำง
บุคคลภำยนอกด ำเนินกำรแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมำยถึง กำรจัดกำร
กับควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมำก และไม่อำจ
ยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงกำร/กิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance (Risk 
Avoid) 

Terminate 

 
2.4 ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยผู้บริหำรมีข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท ำให้
องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรือสถำนกำรณ์ที่อำจ
ท ำให้องค์กรเกิดควำมเสียหำย  ประโยชน์ที่คำดหวังว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยให้          
กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ขององค์กรสำมำรถวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหำร
ทุกระดับตระหนักถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และสำมำรถบริหำรงำน ก ำกับดูแลองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

2. เป็นกำรสร้ำงฐำนข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร       
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรในกำรตัดสินใจด้ำนต่ำง ๆ เนื่องจำกกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเป็นกำรด ำเนินกำรซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐำนในกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยและภำรกิจหลักองค์กร 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ส ำคัญทั้งหมด กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะท ำ
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยและภำรกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงควำม
เสี่ยงส ำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจำก
ปัจจัยภำยในองค์กร และจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร 

4. เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหำร
สำมำรถมั่นใจได้ว่ำควำมเสี่ยงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ
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ของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กร 

5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรตัดสินใจโดยที่ผู้บริหำรมีควำม
เข้ำใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน  
 

2.5 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ได้พิจำรณำโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood)  และระดับผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับใด (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสที่จะเกิดเหตุกำณ์ x ผลกระทบที่จะ
เกิดควำมเสียหำย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับควำมเสี่ยง คือ 

1.  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 1 - 2 คะแนน หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง 

2.  ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 3 - 9 คะแนน หมำยถึง ระดับควำม
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ควำมเสี่ยงเพ่ิมมำกขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สำมำรถ
ยอมรับ 

3.  ระดับควำมเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับควำมเสี่ยงเท่ำกับ 10 - 15 คะแนน หมำยถึง ระดับ
ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.  ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 16 - 25 คะแนน หมำยถึง ระดับควำม
เสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 

 

ประเภทความเสี่ยง 
 Strategic Risk : S   =  ด้ำนกลยุทธ์ 
 Operational Risk : O   =  ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 Financial Risk : F    =  ด้ำนกำรเงิน 
 Compliance Risk : C   =  ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
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2.6 การจัดล าดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
  

5 
5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 
3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
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ส่วนที่ 3  
ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

3.1 การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 
ได้น ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของคณะวิทยำกำรจัดกำร แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคณะวิทยำกำรจัดกำร และกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ร่วมพิจำรณำในที่
ประชุม โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 4 ด้ำน ได้ดังนี้ 

1.  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
2.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 
3.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
4.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ด ำเนินกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำม
เสี่ยง จัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะวิทยำกำร
จัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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3.2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง               
MS-ERM  2 

กลยุทธ์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

1.ยกระดับคุณภำพกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนข้ันสูง สู่กำรเป็น
ผู้น ำด้ำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

1.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำน
กำรบริหำรธุรกิจ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ 

1. ด้ำนจ ำนวนนักศึกษำลดลง ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1. กำรประชำสัมพันธ์ที่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่  
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. มีมหำวิทยำลัยให้นักศึกษำเลือก
เรียนเป็นจ ำนวนมำก 
2. ประชำกรมีอัตรำกำรเกิดท่ีลดลง 
3. พฤติกรรมกำรเลือกเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป 

O 

2. อำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรที่ สกอ. ก ำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1. อำจำรย์มีภำระงำนจ ำนวนมำก 
ที่กระทบต่อกำรบริหำร/จัดสรร
เวลำ 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- 

S 
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กลยุทธ์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

  3.อำจำรย์มีคุณวุฒิปริญญำเอกไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรที่ สกอ. ก ำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1.ข้อจ ำกัดในเรื่องศักยภำพของ
อำจำรย์ในกำรศึกษำต่อ 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบำง
หลักสูตรไม่สำมำรถลำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอกได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในเรื่องอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องไม่น้อย
กว่ำ 5 คน และต้องประจ ำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

S 
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3.3  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภำพ
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนข้ัน
สูง สู่กำรเป็นผู้น ำด้ำน
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

1.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนกำรบริหำรธรุกิจ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
สมรรถนะตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชำต ิ

1.ด้ำนจ ำนวน
นักศึกษำลดลง 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1. กำรประชำสมัพันธ์ที่ยังไม่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี  
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. มีมหำวิทยำลยัให้นักศึกษำเลือก
เรียนเป็นจ ำนวนมำก 
2. ประชำกรมีอัตรำกำรเกิดที่ลดลง 
3. พฤติกรรมกำรเลือกเรียนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

O 4 5 20 1 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภำพ
กำรผลิต 
และพัฒนำก ำลังคนข้ันสูง สู่
กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ 

1.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนกำรบริหำรธรุกิจ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
สมรรถนะตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชำต ิ

2.. อำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร
ที่ สกอ. ก ำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1.คณำจำรย์ใหม่ขำดควำมรู้ในกำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- 

S 4 4 16 2 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ์ 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภำพ
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ขั้นสูง สู่กำรเป็นผู้น ำดำ้น
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

1.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำน
กำรบริหำรธุรกิจ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชำต ิ

3. อำจำรย์มี
คุณวุฒิปรญิญำ
เอกไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูรที่ สกอ. 
ก ำหนด 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1.ข้อจ ำกัดในเรื่องศักยภำพของ
อำจำรย์ในกำรศึกษำต่อ 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1.อำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรบำง
หลักสตูรไม่สำมำรถลำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอกได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในเรื่องอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรต้องไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
ต้องประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำ
ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

O 4 4 16 2 
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ส่วนที่ 4 
แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(4) 

 

มาตรการด าเนินการ
จัดการ 

ความเสี่ยง/           
แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ตัวช้ีวัด 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1.ด้ำนจ ำนวนนักศึกษำลดลง ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1. กำรประชำสมัพันธ์ที่ยังไม่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี  
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. มีมหำวิทยำลยัให้นักศึกษำ
เลือกเรยีนเป็นจ ำนวนมำก 
2. ประชำกรมีอัตรำกำรเกิดที่
ลดลง 
3. พฤติกรรมกำรเลือกเรียนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

สูงมำก O 1. สำขำวิชำ/คณะฯออก
ประชำสมัพันธ์  
เชิงรุกและให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่เป้ำหมำย 
2.ปรับปรุง/พัฒนำหลักสตูร
เพื่อตอบสนอง 
ต่อตลำดแรงงำน 
3.รับสมัครนักศึกษำ 
ตลอดป ี
4.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประชำสมัพันธ์เชิงรุก 
5. แต่งตั้งคณะท ำงำน
ปฏิบัติกำรข่ำวสำร (IO : 
Information Operation) 

1 ปี จ ำนวน
นักศึกษำเข้ำ
ใหม่ 290 คน 

คณะและ 
สำขำวิชำ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(4) 

 

มาตรการด าเนินการ
จัดการ 

ความเสี่ยง/           
แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ตัวช้ีวัด 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

6. มีกำรอัพเดทข้อมูลกำร
ประชำสมัพันธ์ผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
7. มีกำรก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำย
ในกำรออกประชำสัมพันธ์
คณะอย่ำงชัดเจน 

2. อำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรที่ สกอ. 
ก ำหนด 
 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1.คณำจำรย์ใหม่ขำดควำมรู้ใน
กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2. ขำดอำจำรย์รุ่นพ่ีที่จะมำคอย
ให้ค ำแนะน ำในกำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- 

สูงมำก S 1.จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำร
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2.จัดคลินิกกำรท ำผลงำน
วิชำกำรโดยมีอำจำรย์พี่
เลี้ยงคอยแนะน ำ 
3.จัดตั้งคลินิกวิจยัของคณะ
โดยกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเป็นพ่ีเลี้ยงคอย
แนะน ำ 

1 ปี จ ำนวน
อำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 48  

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(4) 

 

มาตรการด าเนินการ
จัดการ 

ความเสี่ยง/           
แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ตัวช้ีวัด 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

4. จดัตั้งโครงกำร 365 วันสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

3.อำจำรย์มีคณุวุฒิปรญิญำเอก
ไม่เป็นไปตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ 
สกอ. ก ำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1.ข้อจ ำกัดในเรื่องศักยภำพของ
อำจำรย์ในกำรศึกษำต่อ 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1.อำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
บำงหลักสตูรไม่สำมำรถลำศึกษำ
ต่อในระดับปริญญำเอกได้
เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเรื่อง
อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องไม่น้อยกว่ำ 5 คน และต้อง
ประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำ
ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

 
 
 

สูงมำก 

 
 
 
S 

1.ส่งเสรมิให้อำจำรย์ศึกษำ
ต่อนอกเวลำรำชกำร 
2. ส่งเสรมิให้อำจำรยศ์ึกษำ
ต่อโดยใช้เวลำรำชกำร
บำงส่วน 
3. ก ำหนดภำระงำนให้
ยืดหยุ่นเพื่อให้อำจำรย์
สำมำรถพัฒนำตนเองศึกษำ
ต่อในระดับปริญญำเอก 
 

 
 
 

1 ปี 

จ ำนวน
อำจำรย์มี
คุณวุฒิ

ปริญญำเอก
เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 32 
 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 
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4.1 ค าอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก 1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง 1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนค่อนข้ำงบ่อย 

3 ปำนกลำง 1 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นบำงครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนนำนๆ ครั้ง 

1 น้อยมำก 5 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 
 
 

รุนแรงที่สุด 
 
 

เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 25 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำนใน
แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่ำง
มหันต์/กำรบำดเจ็บถึงชีวิต 

4 
 
 

รุนแรงมำก 
 
 

เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 20 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำนใน
แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่ำง
มำก/บำดเจ็บสำหัสถึงขั้นทุพลภำพไม่สำมำรถท ำงำนได้ 

3 
 
 

ปำนกลำง 
 
 

เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 15 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำนใน
แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปำน
กลำง/บำดเจ็บสำหัสถึงขั้นหยุดงำน 

2 
 
 

น้อย 
 
 

เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 10 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำนใน
แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
พอสมควร/ได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง 

1 น้อยมำก 
เกิดควำมเสียหำย ร้อยละ 5 ของงบประมำณกำรด ำเนินงำนใน
แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบำดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 
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4.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรประเมินโอกำส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งเป็น 4  ระดับ คือ สูงมำก  สูง  ปำนกลำง  และต่ ำ 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risks) 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ผล
กร

ะท
บข

อง
 ค

วา
มเ

สี่ย
ง 

5  
 

     
 

สูงมำก ≥ 16 

4  
 

     
 

สูง 10 - 15 

3  
 

     
 

ปำนกลำง 3 - 9 

2  
 

     
 

ต่ ำ 1 - 2 

1  
 

       

 1 2 3 4 5    
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ภาคผนวก 
ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่  75/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 
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