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การควบคุมภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปตามกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ
ควบคุมได้ เพ่ือป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ประจ าปีการศึกษา 2557  แผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทที่ 1 

ขอบเขตทั่วไป 
 

ความเป็นมา 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับได้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษาซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายของการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้มีการบูรณาการระบบ
การควบคุมภายในเข้ากับระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องการควบคุมภายใน 
และประสิทธิผลมุ่งไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 

หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ขององค์กร 

ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ 

ก. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
ข. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ 
ค. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน 
ง. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) หมายถึงความเสี่ยง

ที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) 
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้

สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
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ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัย
ที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น 

ก. ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) การเกิดน้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว คลื่น
ยักษ์สินามิ โรคระบาด ที่ท าความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน 

ข. ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน และ
สาเหตุที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งทุน ภาวการณ์แข่งขัน 

ค. ภาวะการเมือง (Political) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่
จ ากัดโอกาสเข้าสู่ต่างประเทศ 

ง. สังคม (Social) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่ โครงสร้าง
ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม 

จ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

 

ปัจจัยภายใน  หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที่
ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ เช่น 

ก. โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุนเพ่ือขยายหรือรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย 

ข. พนักงาน (Personnel) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญาจ้าง การ
สูญเสียพนักงานส าคัญ ที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง 

ค. กระบวนการ (Process) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานส าคัญ การเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในกรับวนการ ต่าง ๆ  

ง. เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายในองค์กร ความ
ถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบ 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจั ดล าดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจากความเป็นมาความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
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- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก  ความเสี่ยงสูง  ความเสี่ยง

ปานกลาง  และความเสี่ยงน้อย 
 

4. การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

หมายถึง การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน จัดการ และติดตาม

ความเสี่ยงที่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ

ยอมรับได้ โดยอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าใน

การจัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

ข. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการ

ออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ค. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ 

เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

ง. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ

หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 

5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Organization Risk Management) 

หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ 

ของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยู่ใน 

ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 

หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการด าเนินการตามแนว

ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร  

ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายหน้าที่  ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยงให้บรรลุ

วัตถุประสงค์แบ่งได้ 4 ประเภท 
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ก. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

ข. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 

ค. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ง. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

ปรัชญา (Philosophy)        

คุณธรรมน าหน้า  ปัญญาน าทาง  สรรค์สร้างเทคโนโลยี 
 

ปณิธาน (Determination)    

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)           

 เป็นผู้น าด้านการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คุณภาพ 
 เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์เพ่ือผลิตครูช่าง
อุตสาหกรรม นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนา
การศึกษา เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม 

3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
5. บริหารและจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

อัตลักษณ์บัณฑติ 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 
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การวิเคราะห์สภาพการณ์ SWOT Analysis 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 

2560) คณะได้ให้บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มท าการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ 

จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส และภัยคุกคาม และได้ข้อมูลเบื้องต้น

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strength) 

ก. จัดการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภูมิภาค 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ข. จัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ในประเทศ 

ค. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและหลากหลายสาขาวิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการ ตาม

นโยบายของรัฐในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

ง. มีระบบประกันคุณภาพภายในด้วยการบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน ISO 9001 

จ. หลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถท างานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ

สังคม 

ฉ. มีการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 

2. จุดอ่อน (Weakness) 

ก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยไม่สามารถพัฒนาคณะฯได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ข. คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 

ค. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยังไม่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์และถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่สังคม

ได้อย่างต่อเนื่อง 

ง. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการสื่อสารในภารกิจงานของคณะอย่าง

เป็นระบบ 

จ. ขาดระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ฉ. การให้บริการวิชาการยังเป็นเฉพาะด้านไม่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญบุคลากรที่มีอยู่ 

ช. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับต่ า 
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3. โอกาส (Opportunities) 

ก. ภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับในความมีชื่อเสียงไทย -เยอรมัน ในการผลิตบุคลากรช่างฝีมือใน

สาขาวิชาชีพต่างๆ 

ข. นโยบายของรัฐสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ท าให้

ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนและแข่งขันสู่ระดับสากลส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปมี

บทบาทในการสนับสนุนด้านความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งแก่สังคม 

ค. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งต้องพ่ึง

สถาบันอุดมศึกษาในการ ถ่ายทอดความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพสูงขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 

ง. วิทยาเขตขอนแก่นมีความผูกพันกับเทคนิคลาว-เยอรมัน ของ สปป.ลาว ส่งผลให้มีการร่วมพัฒนา

ทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากร 

จ. จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

มหานครแห่งอาเซียน 

ฉ. จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) (Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation)  

ช. จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือรองรับการลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 

4. ภัยคุกคาม (Threats) 

ก. จ านวนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทันกับสถานการณ์และมีปริมาณที่มาก

ขึ้นก่อให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษา 

ข. จ านวนประชากรที่อยู่ในช่วงการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่น้อยลง 

ค. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้เกิดนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่   

ง. นักศึกษาในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องดิ้นรนหารายได้

เสริมระหว่างเรียนส่งผลกระทบต่อการศึกษา 

จ. นโยบายของรัฐบาลที่มีต่องบประมาณไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของส่วนงาน   คณะฯหรือของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท า

ระบบสารสนเทศ และสื่อสารให้ทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. การก าหนดวัตถุประสงค ์

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร/การจัดการความเสีย่ง 

6. 
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7. 
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การก าหนดวัตถุประสงค ์

 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานคณะฯ  และมหาวิทยาลัย 

 

การระบุความเสี่ยง 

 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง 

 ก. สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน

และมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ข. สภาพแวดล้อมภายในส่วนงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ ระเบียบภายใน   

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละส่วนงานอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 

2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร 

3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม “what-if” 

4. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

 เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่

ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ 

ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร ซึ่ง 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
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1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่

ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของส่วนงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในส่วนงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของส่วนงาน โดย

เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับส่วนงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง

พอเพียง ส าหรับส่วนงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้

ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตัวอย่างดังนี้ 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ  เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ  เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก ่สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 
ตัวอย่าง ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

                       
                                 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ  เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 - 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ  เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชวีิต 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สนิพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว
าม
เสี่
ยง
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2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง

เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือ 

เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ผู้ประเมินกิจกรรม / โครงการ ของส่วนงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ใน

เรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้ นมาหาค่าเฉลี่ยเป็น

ต้น ทั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

- พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อส่วนงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม / ภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง

ในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ส่วนงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง

บริหารจัดการก่อน 

 

4.  การจัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
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เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ หรือสูง 

มาจัดท าแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 

เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือ

ปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม

ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว

หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการ

สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน เช่น การ

อนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานการจัดการทรัพยากร และ

การแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

ก. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 

การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

ข. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน

ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

ค. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

ง. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม

เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
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ส าหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วส่วนงานจะท าการ

วิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน ว่าได้มีการ

จัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดขั้นตอนการควบคุม

อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่ส่วนงานต้องวิเค ราะห์

และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการจัดล าดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง 

มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพ่ือ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

2. พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ 

3. ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 

 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

 เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เพ่ือลดโอกาสที่ 

จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ 

ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ

เพียงล าพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการท างานร่วมกับโครงการ หรือภาระ

งานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหาหรือ

อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและ

หาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานในภารกิจของหน่วยงาน / โครงการที่มีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละข้ันตอน 

 

การรายงาน 
การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 

และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อ 

ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง 

จะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากส่วนงานทราบผลการประเมิน 

ความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลางมาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

จะต้องจัดท ารายงานเสนออธิการบดี 

 

การติดตามและทบทวน 
การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

       คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง          

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  เพ่ือเป็นข้อมูลปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การบริหารความเสี่ยงระดับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางนํานโยบายการ
บริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ดําเนินการดังนี้
  - คัดเลือกโครงการ / กิจกรรม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
  - ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
  - พิจารณาผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในงวดปีก่อน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ เสนอรายงานบริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ให้คณบดี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
4. คณบดี เสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสําเนาส่งกองนโยบาย
และแผน
5. คณะฯ ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ รายงานผลการติกตามการปฏิบัติตามแผนฯ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
7. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและส่งกองนโยบายและแผน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
ปี 2557 ปี 2558


