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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี         

โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผล

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสีย

โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มี  

ความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร             

จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5) พ .ศ . 2545 มาตรา 3/1          

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไป

ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  และเพื่อให้มี     

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย 

รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน  (พ .ศ . 2555-2558) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย           

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง

และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนโยบาย

และยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาการจัดการ ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา การบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์

สำคัญของการปฏิรูป และพัฒนาระบบคุณภาพตามแผนการปฏิบัติราชการ และตามแนวทางปฏิบัติในฐานะ

หน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ  พันธกิจ และทุกๆ ส่วนงานตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัด

วางระบบฯ และการกำกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของคณะวิทยาการจัดการ  

โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมุ่งให้มีความ

เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งระบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การจัดการของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปตามระบบการ

บริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย 

ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  
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ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้

มีคว ามมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของคณะวทิยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำกระบวนบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO คณะกรรมการร่วม

ของสถาบั นวิชาชีพ  5 สถาบั น  (COSO* : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way 

Commission) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกระบวนบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาการจัดการ 

การประเมินสภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ 

 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารจัดการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้เกิดการ พัฒนา

และเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการอย่างมากมายส่งผลให้ผู้บริหารต้องมีการปรับตัว  และพัฒนา

ตนเองรวมถึงองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทิศทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการนีจ้ึงถูกกำหนดขึ้น

เพื่อเป็นกรอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในคณะได้สามารถจัดทำแผนงานตามพันธกิจ แผนงาน

ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติราชการรายปี และทำให้คณะวิทยาการจัดการมี

การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ในระยะยาวต่อไป เพื่อให้การกำหนดทิศทางของคณะวิทยาการจัดการเป็นไป

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกคณะจึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

โดยพิจารณาประเด็นหลักที่สำคัญเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการเพิ่มจุดแข็ง    

ลดจุดอ่อน ใช้โอกาส ลดข้อจำกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะวิทยาการจัดการดังนี้ 
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1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ บัณฑติมงีานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 

2. นโยบายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมีความต่อเนื่อง 

3. คณาจารย์ มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู ้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการที่หลากหลายสอดรับกับความต้องการของ

 ตลาดแรงงาน 

5. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกัน 

6. มีเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ทั้งด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

7. มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติในระดับปริญญาตรีตรงตามศาสตร์ 

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ใช้ระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. คณ ะฯ ยั งไม่ เป็นที่ ยอมรับอย่างโดดเด่น  และยั งไม่ เป็นที่ รู้จักอย่ างแพร่หลายใน

 ระดับประเทศ 

2. การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาน้อย ระบบการตรวจสอบการประเมินผล

 ของการเรยีนรู้ของนักศึกษายังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. นักศึกษาขาดทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ 

5. ตำแหน่งทางวิชาการ และ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณาจารย์น้อย 

6. ขาดงบประมาณสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

 และจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

7. งานวิจัยที่นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนมจีำนวนน้อย 

8. สัดส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อคณาจารย์น้อย 

9. ขาดการบูรณาการหลักสูตรกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

1.3 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีที่ตั้งอยู่ในแหล่งการเรียนรู้พื้นที่

 เมืองมรดกโลก 
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2. นโยบายภาครัฐในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เปิดโอกาสให้มีการจัดการศึกษาตามวัยและ

พัฒนาการอย่างมีคุณภาพ 

3. สถาบันการศึกษาในแถบอาเซียน มีโอกาสตอบรับการเป็นพันธมิตรทางการศกึษาร่วมกัน 

4. ท้องถิ่นยอมรับศักยภาพในด้านการผลิตบัณฑิตของคณะฯ 

5. มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเอื้อประโยชน์

ต่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ และสามารถรองรับ

บัณฑติเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 

6. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเรื่องการศึกษา เช่น โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียนฟรีใน

ระดับช้ันพื้นฐาน 

7. การเปิดเขตการค้าเสรี ทำให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศกึษาต่อในเมอืงไทย 

8. การยอมรับนักศึกษาจากผูป้ระกอบการ มีการรับนักศกึษาอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค (Threats : T)  

1. อยู่ใกล้กรุงเทพฯ นักศึกษามีความสนใจเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาในเมอืงหลวง 

2. ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสายบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีในพื้นที่หลายแห่ง 

และคาดว่าในอนาคตก็จะมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 

3. จำนวนประชากรในวัยอุดมศกึษาลดลง 

4. ระเบียบ ขอ้บังคับ ตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เอือ้ต่อการบริหารจัดการ 

5. สภาพเศรษฐกิจไม่ เอื้ ออำนวย ทำให้ประชาชนยั งไม่ตัดสิน ใจเข้ามาศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา 

1.4 นโยบายคณะวทิยาการจดัการ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นท่ีต้องการของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ  

- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้ วยการจัดอบรมภาษาอั งกฤษ และคณิ ตศาสตร์   

เพื่อเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ตรง  

มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ

จำลอง การศกึษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 
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- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

- ส่งเสริมใหบ้ัณฑติที่สำเร็จการศกึษา มาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นักศกึษาปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และด้าน

การวจิัย 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ

อัตรากำลงัในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหอ้าจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตำรา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) และการ

วิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรม

และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 

ส่งเสริมการวิจัยที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยามาผสมผสานกับงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลติภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์  ด้ านการปฏิบั ติ งานให้มีคุณ ภาพมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาตนเองในการสรา้งผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้ าวหน้ าและทั นสมัย  ที่ ตอบสนอง 

ค วาม ต้ อ งก ารขอ งต ล าด แรงงาน  แ ล ะเปิ ด โอ ก าส ให้ บุ ค ล าก รภ าย น อ ก ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง 

เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่าและ

หลักสูตรที่หารายได้  

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart phone       

ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยใหเ้ข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 

- เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุตธิรรม 
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5.  การบรหิารจัดการองค์กร  

- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สำเร็จ 

- พัฒ นาระบบการบริหารงานคณ ะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานภารกิ จต่ างๆ  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คำสั่งและ

ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผดิชอบ ตรวจสอบได้ 

- บริหารอัตรากำลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก ให้มอีุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐานที่จำเป็นต่อการเรยีนการสอน 

- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อ

นันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็น

องค์กรที่มสีุขภาวะที่ดี 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษา  

   - พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

        - สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพ

การศกึษามาปรับปรุงการทำงาน 

 

1.5 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง

สภาวการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม  

เป้าหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของคณะวทิยาการจัดการ 

3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในคณะวิทยาการจัดการ มีความเข้าใจกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ ดังนี้ 
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1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

เป้าหมาย  

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2  ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.3  ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม 

1.4  ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.5  ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 

 

 

1.1 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น 

1.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการ

ตนเองได้อย่างยั่งยนื 

1.3 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/

พัฒนาใหก้ับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ 

1.4 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ 

พัฒนาใหก้ับท้องถิ่นในด้านสังคม 

1.5 ร้อยละของผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น 

1.6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์  

1.1  สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2  พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 

1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.6  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวจิัยและนวัตกรรม 

เป้าหมาย  

2.1 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

2.2 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

  -  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

2.3 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงขึน้ 

2.4 พัฒนาบัณฑิตให้มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ตัวชี้วัด  

2.1 ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง

 พาณชิย์ 

2.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ

หน่วยงานระดับจังหวัด 

2.5 ผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 

2.6 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

2.7 ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

2.8 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรอืสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง 

2.9 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ

 มหาวิทยาลัย 
2.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ  

กลยุทธ์  

2.1  ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

2.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

 ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

2.4 พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร อาจารย์และบุคลากร 

2.5 พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย  

3.1 มีสภาพแวดล้อมและโครงสรา้งพื้นฐานที่ดี 

3.2 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

3.3 มีระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลที่ทันสมัย 

3.4 มีเครอืข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด  

3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 ร้อยละความพึ งพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย 

3.3 จำนวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก 

กลยุทธ์  

3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสรา้งพื้นฐาน 

3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

3.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

3.5 สร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.8 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (objectives setting) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

ของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการของ            

คณะวทิยาการจัดการ 

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสีย

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และทำไมโดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

▪ ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน  เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  ทาให้ขาด
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ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ

องค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ

ดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 

และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงนิดังกล่าว 

▪ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก

ระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความ

เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

▪ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ

กิจ ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการ

ไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนา

การตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

▪ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R) เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก

ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ต่าง ๆ รวมถึงการทำนิตกิรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

▪ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (Economic/Political Risk : E/P) เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และความไม่สงบทางการเมืองมีผลกระทบ

เป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัด

การศกึษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคนไทย เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องบริบท

ทางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และบริบทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก 

▪ ความเสี่ยงด้านธรรมชาติ (Natural Risk : N) เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อย

ประสบภัยพิบัติในลักษณะรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุ

และน้าท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนในการพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคณะวทิยาการจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง คณะวทิยาการจัดการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ เช่น 

✓ ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องนติิธรรม และภาระรับผิดชอบ 

✓ ด้านการดำเนินการ อาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องประสทิธิภาพ และความโปร่งใส 

✓ ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล

และการมสี่วนร่วม 

✓ ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิตธิรรม และความเสมอภาค 

✓ ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความ

ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน 

✓ ด้านธรรมชาติ อาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 ทั้งนี้ นอกจากคณะวิทยาการจัดการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว คณะวิทยาการ

จัดการต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มี

การวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  สร้าง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน

ที่เป็นเลิศ รวมถึงมกีารตดิตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด

ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มี

ความจำเป็น 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจง

ได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณใหโ้ทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ

การแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา

รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ  

ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและ

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสมรวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่ นๆ      

ในสังคม 

8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law) ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/

หญิง ถิ่นกำเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 

สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกัน

ของการเขา้ถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม 

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน

การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีขอ้คัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ 

1.9 การประเมินความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจป้องกัน 

และลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ และ

ภารกิจของคณะวทิยาการจัดการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
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1.1 โอกาส (Probity) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้   

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรอืบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมโีอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดได้ยากมาก 

 

1.2 ผลกระทบ (Impact) หรอืความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึน้ จำแนกเป็น 5 ระดับ   

คือ มีผลกระทบน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 รุนแรงสูง (สูงมาก) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ 

4 ค่อนข้างรุนแรง (สูง) ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานระดับคณะ 

3 ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานระดับคณะ 

2 น้อย ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานระดับคณะ 

1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น 

 

1.10 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และระดับผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด  ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่

จะเกิดความเสียหาย ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-5 คะแนน หมายถึง ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6-9 คะแนน หมายถึง 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้ไปอยู่ในระดับที่มา

สามารถยอมรับ 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-17 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่

ไม่สามารถยอมรบัได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 18-25 คะแนน หมายถึง 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงสามารถคำนวณ

ได้จากสูตรดังนี้ 

                   ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส * ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

 

1.11 การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงการจัดลำดับของความสี่ยง 
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บทท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม           

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือ

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยคณะวิทยาการจัดการมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง            

4 แนวคิดหลัก (4T’s)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้  

วิธีการบรหิาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 

(กรมบัญชีกลาง) 
แนวคดิ  4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ

เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือก

บริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง

สม่ำเสมอ  

Risk Acceptance 

(Accept) 

 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบ

การ ทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่  เพื่อลดโอกาสที่

จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ

เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  เช่น  การจัดอบรมพนักงาน 

การจดัทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

Risk Reduction 

(Control) 

 

Treat 

 

3. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง  หมายถึง การกระจาย

หรือถ่าย โอนความเสี่ ยงให้หน่วยงานอื่น ช่วยแบ่ งความ

รับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรอืการ

จา้งบุคคลภายนอกดำเนนิการแทน (Outsource)   

Risk Sharing 

(Transfer) 

 

Transfer 

 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยง

ที่อยู่ ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจ

ยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อใหเ้กิดความเสี่ยงนั้นไป  

Risk Avoidance 

(Avoid) 

 

Terminate 
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2.1 ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 2.1 ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมดำเนินงาน 
พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุง/แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ             คณะ สำนกั 

สถาบัน 

2. รายงานแผน/ผลการดำเนินการตามแผ นบริหารความเสี่ ยง 

ปีงบประมาณ 256๓ และวางแผนจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปงีบประมาณ 256๔ 

            คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 - คณ ะรายงานผลการดำ เนินการตามแผนบริหารความ เสี่ ยง 

ปีงบประมาณ 256๓ ต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

            คณะ สำนกั 

สถาบัน 

3. รวบรวม ส รุป วิ เคราะห์ข้อมูลจัดทำแผ นบริหารความเสี่ ยง 

ปีงบประมาณ 256๓ 

            คณะ สำนกั 

สถาบัน 

 -ประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงคณะ ปีงบประมาณ 

256๓ 

            

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  - เสนอแผนบริหารความเสี่ยงคณะ ปีงบประมาณ 256๓             

 - เสนอแผนฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ             

4. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 

256๓ 

            

คณะ สำนกั 

สถาบัน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 - ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ต่อ

ท่ีประชุมกรรมการประจำคณะ 

            

 - ตดิตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ต่อ

ท่ีประชุมกรรมการประจำคณะ 
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กิจกรรมดำเนินงาน 
พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 

256๓ ต่อคณะกรรมการประจำคณะตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

            คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

6. จัดทำรายงานการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ   

256๓ นำเสนอประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวทิยาลัย 

            เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
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3. วิเคราะห์ความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ คณะวิทยาการจัดการ  

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ขั้นตอน 

(1) 

วัตถุประสงค์ข้ันตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 

ย.2 การยกระดับคุณภาพ

การศกึษา การวิจัยและ

นวัตกรรม 

ก.3.4 พัฒนาศักยภาพ

ผูบ้ริหาร อาจารย์และ

บุคลากร 

ว.3.2 เพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร 

อาจารย์และบุคลากรใหม้ี

ศักยภาพสูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

1. บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานสอน

มากทำให้ไม่มีเวลาในการทำผลงานทาง

วิชาการ 

2. บุคลากรสายวิชาการยังมีความรู้

ความเข้าใจไม่เพียงพอในการเขียนผลงาน

วิชาการ 

๓. จำนวนแหล่งตีพมิพ์/เผยแพร่ผลงาน

วิชาการ/วิจัยมีเป็นจำนวนน้อย 

๔. อาจารย์ได้รับทุนวิจัยในการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิชาการ/

บทความวจิัยน้อย 

S 
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ขั้นตอน 

(1) 

วัตถุประสงค์ข้ันตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 

  

ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

1. การลาศกึษาต่อเต็มเวลาส่งผลถึง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับหลักสูตร/คณะ 

2. ไม่มคีวามยืดหยุ่นในเรื่องของการลง

เวลาปฏิบัติราชการในกรณีขอลาศึกษา

ต่อแบบบางส่วนเนื่องจากเป็นระเบียบ

ของทางราชการ 

3. ขาดการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

และ/หรอืให้ทุนสนับสนุนเป็นจำนวนน้อย 

4. มีภาระงานสอนในเวลาราชการเป็น

จำนวนมาก  

S 



๒๐ 

 
 

ขั้นตอน 

(1) 

วัตถุประสงค์ข้ันตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 

ย.3 การยกระดับคุณภาพ

การศกึษา การวิจัยและ

นวัตกรรม 

ก.3.5 พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

ว.3.3 เพื่อพัฒนาบัณฑติให้

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดตั้งเกณฑ์

มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษระดับ B2 

2. นักศกึษามีพื้นฐานทางด้าน

ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ 

3. นักศกึษาขาดแรงจูงใจในการเรียน/

อบรมภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตร/คณะ/

มหาวิทยาลัยจัดให้ 

S 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ขั้นตอน 

(1) 

 

วัตถุประสงค ์

(2) 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท

เสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผล 

กระทบ 

(7) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ

ความเสี่ยง 

(9) 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากร 

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากรให้

มศีักยภาพท่ีสูงขึน้ 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการท่ีดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการ (ผศ./รศ./ศ.) 

1. การพัมนาผลงานทางวิชาการ จำเป็นต้อง

ใชร้ะยะเวลา และต้องมีพ่ีเลีย้งท่ีคอยให้

คำปรึกษา และดูแลตลอดการพัฒนาผลงาน 

2. บุคลากรสายวชิาการยังมคีวามรู้ความ

เข้าใจไม่เพยีงพอในการเขียนผลงานวชิาการ 

๓. จำนวนแหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ผลงาน

วชิาการ/วจิัยมเีป็นจำนวนน้อย 

4. ระยะเวลาการตอบรับการตพีมิพ์

ผลงานวจิัยค่อนขา้งใชเ้วลานาน 

5. การประเมินผลงานของผู้ทรงคุณวุฒมิี

การประเมินผลงานไม่ผา่นเกณฑ์ 

     



๒๒ 

 
 

การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ขั้นตอน 

(1) 

 

วัตถุประสงค ์

(2) 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท

เสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผล 

กระทบ 

(7) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ

ความเสี่ยง 

(9) 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากร 

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการท่ีดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการ 

6. อาจารย์ได้รับทุนวจิัยในการพัฒนาผลงาน

ทางวชิาการ/บทความวชิาการ/บทความวิจัย

น้อย 
O 5 4 20 1 



๒๓ 

 
 

การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

ขั้นตอน 

(1) 

 

 

วัตถุประสงค ์

(2) 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท

เสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผล 

กระทบ 

(7) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ

ความเสี่ยง 

(9) 

  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

1. การลาศกึษาต่อเต็มเวลาส่งผลถึงเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร/คณะ 

2. ไม่มคีวามยดืหยุ่นในเร่ืองของการลงเวลา

ปฏบัิตริาชการในกรณขีอลาศึกษาต่อแบบ

บางส่วนเนื่องจากเป็นระเบียบของทาง

ราชการ 

3. ขาดการสนับสนุนด้านทุนการศกึษาและ/

หรือให้ทุนสนับสนุนเป็นจำนวนนอ้ย 

4. มีภาระงานสอนในเวลาราชการเป็น

จำนวนมาก 

O 5 4 20 1 



๒๔ 

 
 

การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

ขั้นตอน 

(1) 

 

 

วัตถุประสงค ์

(2) 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท

เสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผล 

กระทบ 

(7) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ

ความเสี่ยง 

(9) 

พัฒนาคุณภาพนักศกึษา เพื่อพัฒนาบัณฑติให้มี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ของ

มหาวทิยาลัย 

1. มหาวทิยาลัยมกีารกำหนดตัง้เกณฑ์

มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษระดับ B2 

2. เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับ

การจัดอบรม 

3. นักศึกษามีพืน้ฐานทางดา้น

ภาษาอังกฤษค่อนขา้งต่ำ 

4. นักศกึษาขาดแรงจูงใจในการเรียน/

อบรมภาษาอังกฤษท่ีทางหลักสูตร/

คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให ้

O 4 4 16 2 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ตารางที่ 3  แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ความเสี่ยง 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(3) 

ประเภ

ทความ

เสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางการแกไ้ข 

(5) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ  

(6) 

KPI 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ 

1. บุคลากรสายวิชาการมีภาระงาน

สอนมากทำให้ ไม่มี เวลาในการทำ

ผลงานทางวชิาการ 

2. บุคลากรสายวิชาการยังมีความรู้

ความเข้าใจไม่เพียงพอในการเขียน

ผลงานวิชาการ 

๓. จำนวนแหล่งตีพมิพ์/เผยแพร่

ผลงานวิชาการ/วิจัยมีเป็นจำนวนน้อย 

๔. อาจารย์ได้รับทุนวิจัยในการพัฒนา 

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิชาการ/ 

บทความวจิัยน้อย 

1 O 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

โดยคณ ะจะทำหน้าที่ ในการกำกับ 

ติดตามผล 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่ง

ทางวิชาการเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้น

ใน ท างป ฏิ บั ติ  โด ย ก ารวิ เค ราะห์  

แก้ปัญหาอุปสรรค 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่ อพัฒนา

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

4. จัดคลินกิใหค้ำปรึกษา 

5 . ลด ภาระงาน จากส าขาวิ ชาที่

แตกต่างกัน 

ตลอดปี

การศกึษา 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่

ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 

หลักสูตรและ

คณะ 



๒๖ 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ความเสี่ยง 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(3) 

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางการแกไ้ข 

(5) 

ระยะเว

ลา

ดำเนินก

าร  

(6) 

KPI 

(7) 

ผู้รบัผดิชอบ 

(8) 

รอ้ยละของอาจารย์

ที่มคีุณวุฒิปริญญา

เอก 

1. การลาศกึษาต่อเต็มเวลาส่งผลถึง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับหลักสูตร/คณะ 

2. ไม่มคีวามยืดหยุ่นในเรื่องของการลง

เวลาปฏิบัติราชการในกรณีขอลาศึกษา

ต่อแบบบางส่วนเนื่องจากเป็นระเบียบ

ของทางราชการ 

3. ขาดการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

และ/หรอืให้ทุนสนับสนุนเป็นจำนวน

น้อย 

4. มีภาระงานสอนในเวลาราชการเป็น

จำนวนมาก 

1 O 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาส

ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผนที่

กำหนดไว้ 

2. ปรับลดภาระงานสอนสำหรับอาจารย์ที่

ขออนุญาตลาศกึษาต่อ 
ตลอดปี

การ 

ศกึษา 

รอ้ยละของ

อาจารย์ทีม่ี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 

หลักสูตรและ

คณะ 



๒๗ 

 

แผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ความเสี่ยง 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(3) 

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ  

(6) 

KPI 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ร้อยละของนักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR 

ของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมกีารกำหนดตัง้เกณฑ์

มาตรฐานดา้นภาษาอังกฤษระดับ B2 

2. เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคลอ้งกับการ

จัดอบรม 

๓. นักศึกษามพีืน้ฐานทางดา้น

ภาษาองักฤษค่อนข้างต่ำ 

๔. นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน/

อบรมภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตร/คณะ/

มหาวิทยาลัยจัดให้ 

2 O 

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

2. ปรับกระบวนการอบรม/การจัดการเรียนการ

สอน ให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์การทดสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้  

๓. มมีาตรการให้นักศึกษาเข้ารับการศึกษาดว้ย

ตนเองผ่านทางโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

และให้มีการกำกับ/ติดตามผ่านทางอาจารย์ที่

ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน  

4. มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์ภาษาไดม้กีารจัด

อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

ทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถวัดมาตรฐาน

ความรู้ดา้นภาษาอังกฤษผ่านมากขึน้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

ร้อยละของ

นักศึกษาที่

ผ่านเกณฑ์

การทดสอบ

มาตรฐาน

ภาษา 

อังกฤษ 

CEFR ของ

มหาวิทยา 

ลัย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 

50 

หลักสูตรและ

คณะ 

 


