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คำนำ
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกาหนดเป็นแผนบริหารและ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญ
ของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทาง
ปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดาเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวาง
ระบบฯ และการกากับการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเปูาประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายหลัก
ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน
และให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุ
ของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ทาหน้าที่กากับระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในแต่
ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด อีกทั้ง
ได้ดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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บทนา
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานขององค์กรทาให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดาเนินการใน
อนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการดาเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ
การวางแผน และการจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงานตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดาเนินการให้การบริ
การแก่ประชาชนที่ดีขึ้นการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวน
การตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ฐานข้อมูลที่จาเป็นสาหรับองค์กรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงสา หรับการ
บริหารราชการของประเทศไทย มีรูปแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การบริ หารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ จัดทาโดยสานักงาน ก.พ.ร. อันเนื่องมาจากพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(2)ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) กาหนดให้ ภาครัฐ
จัดทาระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกและ
เครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานแต่ละหน่วยงานที่มวี ัตถุประสงค์
พันธกิจและกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอานาจให้ แก่ส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมีความสาคัญอย่างมากที่ต้องกาหนดให้ครอบคลุมการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้ การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ
(3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(4) การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสานักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ ร่วมกันกาหนดขึ้นเพื่อนาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการของบประมาณ
ตามแผนงาน /โครงการ
2.1.2) ความหมาย
คาศัพท์สองคาที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคือคาว่า“ภัย”(Peril)และอันตราย(Hazard) เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงต้องทาการประเมินผลบนพื้นฐานของสองคานี้
ภัย ( Peril) หมายถึง สาเหตุของความสูญเสีย ซึ่งภัยพื้นฐาน ได้ แก่ ไฟ ไฟฟูา พายุ ใต้ ฝุุน
แผ่นดินไหว เป็นต้น
อันตราย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่สร้างหรือเสริมโอกาสที่ความไม่แน่นอนจะนาไปสู่ความ
สูญเสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางศีลธรรม และอันตรายทางกฎหมาย
ความเสี่ยง(Risk)หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ
การเสี่ยง หมายถึง ตัดสินใจที่จะดาเนินการ (หรือไม่ดาเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาด
ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวังซึ่งผลของการตัดสิน
ใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคพนัน การเสี่ยงอันตราย เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยง ( Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กาหนดไว้
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นโดย
ฝุายบริหารเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการกับความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุ สมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.1.3 ประเภทความเสี่ยง (Classifying)
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล
(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
โดยมีรายละเอียด ดั งนี้
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
คือ ความเ สี่ยงที่เกิด จากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจขององค์กร และดาเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ดาเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการกากับดู แลตนเองที่ดีด้วย
- จะต้องมีการจัดทาแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกากับดูแลที่ดี
- ต้องมี การวิเคราะห์ โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประพฤติ ผิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน
- หลักธรรมาภิบาลที่ต้องนามาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสความยุติธรรม
ความสามัคคี ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นผลงาน ความคล่องตัว การทุจริตคอรัปชั่น
(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ สามารถบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มี
ความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกาจัด ปูองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดย
สามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสารอง และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย(Backup and Recovery)
- มีการจัดทาแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)
- มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบปูองกันไวรัส (AntiVirus System) ระบบไฟฟูาสารอง เป็นต้น
- มีการกาหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights)
(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
- การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กาหนด
- ครอบคลุมประเด็นของการออกแบบและนาระบบควบคุมมาใช้ ตามปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของการควบคุม ความคุ้มค่าของการควบคุม การทันการณ์ ของการติดตามและบอกเหตุความสม่าเสมอของ
กลไกการควบคุม การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
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2.2 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
การบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
(2) การระบุ ความเสี่ยง (Event Identification)
(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
(5) การสื่อสาร และ ให้ คาปรึกษา (Communicate and Consult)
(6) การติดตามผล (Monitoring)
โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
วัตถุประสงค์ /เปูาประสงค์พิจารณาได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์ กร (Corporate Level) ระดั บ
ส่วน (Division Level) ระดับโครงการ (Project Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนการ (Activity/Process)
ระดับตัวชี้วัดในการดาเนินงาน (Key Performance Indication) เป็นต้น
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ ทางองค์กรที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสาหรับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไป วัตถุ ประสงค์ และกลยุทธ์ ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทากาไร
- ด้านการรายงานที่ เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
2.2.2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรว่ามี
เหตุการณ์ หรืออุปสรรคใด ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรโดย
พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอในการนาไปบริหารจัดการได้ ในบางกรณี ควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่ง
ตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุ การณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ ผู้บริหารสามารถเข้ ใจความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่
เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการประเมินความเสี่ยง
- ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มากระทบ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร
1) ปัจจัยภายนอก เช่น
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางเศรษฐกิจ อาจทาให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลทาให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการการดาเนินงาน
- การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลต่อแนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานขององค์กร
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- ข้อกาหนดของรัฐบาล ซึ่งมี ผลกระทบต่อการดาเนินงาน เช่น การตั้งคณะกรรมการกากับดูแลในกิจการ
ต่างๆ
- จานวนคู่แข่งที่มีมากขึ้น ทาให้องค์กรจาเป็นต้องสอบทานนโยบายด้านราคา ส่วนแบ่งการตลาด การวาง
ตาแหน่งของสินค้า และรายการสินค้าที่ควรดารงไว้ในตลาด
- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งมี ผลกระทบต่อการตลาด รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือแบบของ
บรรจุภัณฑ์
- กฎหมายใหม่ๆ ที่ผ่านรัฐสภาและมี ผลบังคับใช้ อาจทาให้ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและกลยุทธ์ใหม่
เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย
- ผลของการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ของสื่อต่างๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติ กรรมของผู้บริโภค
- ความคาดหวังของชุมชน
- การก่อการร้ายที่ขยายวงกว้างขึ้น
- การเกิดภัยธรรมชาติ หรือการจลาจล ก่อการร้าย
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความเสี่ยงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ปัจจัยภายใน เช่น
- วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรที่ผู้นาขาด
ความซื่อสัตย์ และขาดจริยธรรม ย่อมมี ความเสี่ยงสู งที่จะทาได้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรมากกว่าองค์กร
ที่มีผู้นาที่มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง
- การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงคุณภาพของบุคลากรที่ว่าจ้างเข้ามา ตลอดจนนโยบายการฝึกอบรม
ที่ใช้ มีส่วนสาคัญในการสร้างจิตสานึกของความรับผิดชอบในหน้าที่งาน
- ความสลับซับซ้อนของระบบการปฏิบัติงานหากซับซ้อนมาก โอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดก็จะสูงขึ้นด้วย
- โครงสร้างองค์ กรและขนาดของหน่วยงาน หน่วยงานใหญ่ที่มีกิจกรรมมากย่อมมี โอกาสผิดพลาดสูง
กว่าหน่วยงานเล็ก
- การเปลี่ยนแปลงระบบการประมวลข้อมูล ซึ่งทาให้ระบบการควบคุมแตกต่างไปจากเดิมมาก
- การเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กรทาให้ ผู้บริหารมุ่งจัดการด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานซึ่งทาให้มี
เวลาน้อยในการจัดวางระบบงานให้ดี
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานทาให้ระดับการให้ความสาคัญต่อการ
ควบคุมภายในของบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนไป
- ความกดดันที่ผู้บริหารได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ หากเคร่งเครียดมากเกินไปโอกาส
ผิดพลาดย่อมสูง
- ความยากง่ายในการอนุญาตให้บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ต่างๆกันเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กรย่อมกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการนาข้อมูลหรือทรัพย์สินไปใช้ในทางมิชอบ
- ระยะทางของสานักงานใหญ่และสาขาอาจห่างไกลกันมาก ทาให้การกากับดูแลหย่อนยานหรือไม่ทั่วถึง
- ขวัญและกาลังใจของบุคลากรหากขวัญและกาลังใจของบุคลากรตกต่า ความผิดพลาดในการทางานจะมี
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายสูง
- สภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดู แลรักษาหรือใช้ประโยชน์ ยิ่งสภาพคล่องสูงมากเท่าใด
ย่อมจูงใจให้เกิดการกระทาผิดมากขึ้นเท่านั้น เพราะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก
- การปรับลดบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคลากร
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- การกระจายอานาจ
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม
- การพึ่งพิงผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดมากเกินไป
- การเข้าถึงทรัพย์สินเสี่ยงขององค์กร
- การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ
- การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
2.2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึงการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยง
นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใดและ
นามาจัดลาดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสาคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้กาหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัย
เสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ( Likelihood) ดูได้จากความถี่ของเหตุ การณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด อาจ
จาแนกเป็นระดับต่า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้
- ผลกระทบ ( Impact) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด
รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้าน
- ต้นทุน หรืองบประมาณ
- เวลา
- ขอบเขต ขั้นตอน
- คุณภาพ
- ความสาเร็จ
การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิ ารณาจาก
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ( Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของความเสียหาย
ออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหายและระดับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้น
- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความเสียหายเป็นตัวเลข
(โดยเฉพาะตัวเงิน) และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็น (Probability) ซึ่งเป็น
รูปตัวเลขเช่นกัน
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา
1.
2.
3.

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กาหนดไว้
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
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การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง
1. โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จาแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง

ระดับ
คะแนน

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

5
4
3
2
1

2. ผลกระทบ ( Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จาแนกเป็น 5 ระดับ
ดังนี้
ผลกระทบต่อ
องค์กร
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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การจัดลาดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง
5
สูง

ผลกระทบ

4

มาก

3

สูง

2
ปาน
1

ต่า
1

กลาง
2

3

4

5

โอกาสเกิด
2.2.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสาคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดาเนินการ
จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ ที่จะได้รับเพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุ การณ์ ให้ อยู่ในช่วงที่องค์กร
สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)
หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ
(1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดาเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุ ประสงค์
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมที่จะดาเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น
(2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
การไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ ใช้กับ
ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามี ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้
(3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อ
ปูองกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกาหนดแผนสารองในเหตุฉุกเฉิน
(4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
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หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น
การทาประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน (Outsource) กิจกรรม
การควบคุม (Control Activities)
2.2.5 การสื่อสารและให้คาปรึกษา (Communicate and Consult)
การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจ
และมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะ
ต่างๆ และทาการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสาร และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงลักษณะของ
การสื่อสารควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการติดต่อพูดคุยกันได้ โดย
ไม่มีข้อจากัดของขั้นตอนหรือระดับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์มหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจการสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธี
ปฏิบัติมีความสาคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทาความเข้าใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริ
หารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทางวาจาและในทางปฏิบัติจากอธิการบดี และคณะกรรมการสภา
ของมหาวิทยาลัย
2.2.6 การติดตามผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและ
การบริหารความเสี่ยงได้นาไปประยุกต์ ใช้ ในทุกระดับองค์กร และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มี
ผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงทาได้ 2 ลักษณะ คือ
- การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดาเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยน
แปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
- การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดาเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทารายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การ
กาหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นาในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 แนวทางการดาเนินการในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการ
(1.1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร
(1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม
(1.3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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(2) ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
วิธีการ ดังนี้
(2.1) การระดมสมอง (Brainstorming)
(2.2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data)
(2.3) ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist) เช่น จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น
(2.4) การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis)
(2.5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis)
(2.6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if)
(3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3.1) วิเคราะห์โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกาหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ
(3.2) วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยกาหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ
(3.3) จัดลาดับความเสี่ยง ดาเนินการโดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุ การณ์ (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = x
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
- ระดับความเสี่ยงต่า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2-9 คะแนน
หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมี มาตรการติดตาม /มี การควบคุมเพื่อปูองกันมิให้ความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) เท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีแผนการควบคุม
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme) เสี่ยงเท่ากับ 17-25 ดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีแผนการ
ควบคุม และถ่ายโอนความเสี่ยงเมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้ว นาผลการวิเคราะห์ ที่ได้กรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม RM1 : การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง และนาไปจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง
(4) ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)
จากการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นาปัจจัยเสี่ยงที่มี ระดับความสูงและสูงมากมา
วิเคราะห์ เพื่อการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM3 : แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
กาหนดมาตรการการควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
(5) การสื่อสารและให้คาปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการสื่อสารการจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และแนวทางการดาเนินการโดยการเผยแพร่เอกสารคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
เผยแพร่บนเว๊บไซต์ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://plan.kku.ac.th) และเปิดให้
คาปรึกษาแก่คณะ/หน่วยงานที่มีข้อสงสัยในการดาเนินการ
(6) ติดตามความเสี่ยง (Monitoring) การติดตามประเมินผลและการรายงานกาหนดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
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ระดับคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินการต่อคณบดี /ผู้อานวยการ รอบ 6, 9 เดือน
รายงานผลการดาเนินการ รอบ 12 เดือน ต่อ มหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินการ
รอบ 6, 9, 12 เดือน ต่อผู้บริหารระดับสูงสุดการรายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์ม RM3 โดยจะต้องรายงานผลการดาเนินการ ความเสี่ยงที่คงอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินการด้วยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
รหัส
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 ด้านกลยุทย์
1.1 การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการเนื่องจากโครงการ/ S6
กิจกรรมภายนอกมีเข้ามาให้ดาเนินการหลายโครงการทาให้ดาเนินการไม่ทัน
2 ด้านกระบวนการ
2.1 ด้านบริหาร
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบางคณะยังไม่เรียบร้อยO2
2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
O2
2.1.3 ไม่มีหน่วยที่รับผิดชอบในภารกิจที่เป็นตัวชี้วัดหลักในเรือ่ งของอัตลักษณ์เกีย่ วกับ O9
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของนักศึกษา
2.1.4 นโยบายการหมุนเวียนงาน ส่งผลกระทบกับการเรียนรูง้ านและความก้าวหน้าใน O6
สายงาน
2.2 ด้านพัสดุ
2.2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบพัสดุ
O6
2.3 ด้านบุคคล
2.3.1 การจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทนตาแหน่งเกษียณอายุราชการ
O6
2.4 ด้านความปลอดภัย
2.4.1 ระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในส่วนของอาคารกิจกรรมนักศึกษา
O12
2.5 ด้านการเงินและงบประมาณ
2.5.1 ปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การนักศึกษาตามข้อกาหนดงบประมาณ O6

องค์การนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
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2

3

1
1

1
1
3

3

3

2

3

2

2

3
3

2

4
3

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

รหัส

รอบระยะเวลาปีการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซี่ยนและใกล้สิ้นสุดการใช้จ่ายเงิน
ในปีงบประมาณ
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม T3
3.2 ระบบอาจถูกโจมตี
T3
4 ด้านธรรมาภิบาล
การกากับดูแลโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกีย่ วข้อง

G6

15

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

3
3
3

1
1
2
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กาหนด
1.1 ด้านบริหาร

1.2 ด้านพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1

ระดับ
โอกาส ผลกระทบความเสี่ยง รหัส

1.1.1 Skill Transcript ที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจจะมีปัญหาในความ
3
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
1.1.2 การลดขัน้ ตอนหรือการลดระยะเวลาของกระบวนงานเพื่อให้เกิดความ 3
รวดเร็วตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดาเนินการไม่ทันตามกาหนดปีงบ
ประมาณ

3

9

O9

3

9

O9

1.2.1 กองกิจการนักศึกษาได้ตัดโอนย้ายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่แยกออก 3
จากกองกิจการนักศึกษาแล้ว คือ สานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
และ สานักงานการกีฬา แต่ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ KKU FMIS
ของกองกิจการนักศึกษา มีครุภัณฑ์ที่โอนย้าย และไม่มีตัวครุภัณฑ์ที่โอนย้าย
และไม่มีตัวครุภัณฑ์อยู่จริงค้างในระบบของกองกิจการนักศึกษา

3

9

O9
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

1.2.2 การแปลงครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลไม่เกิน 5,000 บาท เป็นวัสดุคงทนถาวรแล้ว2
ซึ่งได้ตัดออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ KKU FMIS ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุม

2

4

O4

1.3 ด้านความปลอดภัย

1.3.1 ระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในส่วนของอาคารกิจกรรม
นักศึกษา

3

5

15

O15

1.4 ด้านการเงินและงบประมาณ

1.4.1 ปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การนักศึกษาตามข้อกาหนด 2
งบประมาณองค์การนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

2

4

O4

3

5

15

T15

1

2

2

T2

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การเรียนรู้แบบบูรณาการ
สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์
2.2 ระบบอาจถูกโจมตี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
3.1 การกากับดูแลโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบความเสี่ยง รหัส

2

3

6

G6

19
แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
O15 T15
5

4
G6

O9 O9 O9

3

ผลกระทบ

T2

O4 O4

1

2

2
1
3

4

โอกาสเกิด
หมายเหตุ

O
T
G
S

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

5

20

RM2
แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กาหนด
1.1 ด้านบริหาร
1.1.1 Skill Transcript ที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจจะมี- ปรึกษาหารือ เพื่อหาความชัดเจนกับฝ่ายวิชาการ งานแนะแนวฯ ตลอดปี
ปัญหาในความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
1.1.2 การลดขัน้ ตอนหรือการลดระยะเวลาของ
- แต่ละงานจัดทาแผนการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาใน ทุกงาน
ตลอดปี
กระบวนงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วตามนโยบายของ การให้บริการ และติดตามรายงานความก้าวหน้าของผล
มหาวิทยาลัยดาเนินการไม่ทันตามกาหนดปีงบประมาณการดาเนินงานทุกเดือน
1.2 ด้านพัสดุ

1.2.1 กองกิจการนักศึกษาได้ตัดโอนย้ายครุภัณฑ์ให้กับ-หารือร่วมกันระหว่างผู้เกีย่ วข้อง
หน่วยงานที่แยกออกจากกองกิจการนักศึกษาแล้ว คือ -ดาเนินการตามระเบียบ
สานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และ สานักงาน-กากับติดตามและให้รายงานทุก 3 เดือน
การกีฬา แต่ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ KKU
FMIS ของกองกิจการนักศึกษา มีครุภัณฑ์ที่โอนย้าย
และไม่มีตัวครุภัณฑ์ที่โอนย้าย และไม่มีตัวครุภัณฑ์อยู่จริง

งานธุรการ

ตลอดปี
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ค้างในระบบของกองกิจการนักศึกษา
1.2.2 การแปลงครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลไม่เกิน 5,000 บาท -จัดทาทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร
เป็นวัสดุคงทนถาวรแล้ว ซึ่งได้ตัดออกจากทะเบียน
ครุภัณฑ์ในระบบ KKU FMIS ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุม
1.3 ด้านความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ
งานธุรการ

ตลอดปี

1.3.1 ระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในส่วน -มีแผนการอบรมอัคคีภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา งานกิจกรรม ภายในเดือน
ของอาคารกิจกรรมนักศึกษา
-มีถังดับเพลิง
ธ.ค.-58
-ทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
-มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

1.4 ด้านการเงินและงบประมาณ
1.4.1 ปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ -มีการกากับติดตามงานการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นงานกิจกรรม
นักศึกษาตามข้อกาหนดงบประมาณองค์การนักศึกษาไปตามข้อกาหนดงบประมาณองค์การนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตลอดปี

22

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการ
-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษา
งานกิจกรรมฯ ตลอดปี
เพื่อให้สามารถบริหารจัดเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการเข้าร่วม
การระบบฐานข้อมูล สารสน
กิจกรรม และควรมีระบบการสารองข้อมูลเป็นระยะเพื่อ
เทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 2.2 ระบบอาจถูกโจมตี
-มีการจัดทาแผนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล งานธุรการ ตลอดปี
งานกยศ.
3. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงาน 3.1 การกากับดูแลโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา -ติดตาม ควบคุม ดูแล การดาเนินงานของงานที่เกีย่ วข้องานกิ
ง จกรรม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
งานมีประสิทธิภาพ

ตลอดปี
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ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

โอกาส ผล ระดับ ปัญหา
คง กระทบ ความเสี่ยง อุปสรรค
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

1. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กาหนด
1.1 ด้านบริหาร
1.1.1 Skill Transcript ที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจจะมี - ปรึกษาหารือ เพื่อหาความชัดเจนกับฝ่ายวิชาการ 3
ปัญหาในความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
1.1.2 การลดขัน้ ตอนหรือการลดระยะเวลาของ
- แต่ละงานจัดทาแผนการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาใน 3
กระบวนงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วตามนโยบายของ การให้บริการ และติดตามรายงานความก้าวหน้าของผล
มหาวิทยาลัยดาเนินการไม่ทันตามกาหนดปีงบประมาณการดาเนินงานทุกเดือน

3

9

3

9

1.2 ด้านพัสดุ

3

9

1.2.1 กองกิจการนักศึกษาได้ตัดโอนย้ายครุภัณฑ์ให้กับ -หารือร่วมกันระหว่างผู้เกีย่ วข้อง
หน่วยงานที่แยกออกจากกองกิจการนักศึกษาแล้ว คือ -ดาเนินการตามระเบียบ
สานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และ สานักงาน -กากับติดตามและให้รายงานทุก 3 เดือน
การกีฬา แต่ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ KKU
FMIS ของกองกิจการนักศึกษา มีครุภัณฑ์ที่โอนย้าย
และไม่มีตัวครุภัณฑ์ที่โอนย้าย และไม่มีตัวครุภัณฑ์อยู่จริง

3
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ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

ค้างในระบบของกองกิจการนักศึกษา
1.2.2 การแปลงครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลไม่เกิน 5,000 บาท -จัดทาทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร
เป็นวัสดุคงทนถาวรแล้ว ซึ่งได้ตัดออกจากทะเบียน
ครุภัณฑ์ในระบบ KKU FMIS ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุม

โอกาส ผล ระดับ ปัญหา
คง กระทบความเสี่ยง อุปสรรค
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

2

2

4

1.3 ด้านความปลอดภัย 1.3.1 ระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในส่วน -มีแผนการอบรมอัคคีภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 3
ของอาคารกิจกรรมนักศึกษา
-มีถังดับเพลิง
-ทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
-มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

5

15

1.4 ด้านการเงินและงบ 1.4.1 ปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ -มีการกากับติดตามงานการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็น2
ประมาณ
นักศึกษาตามข้อกาหนดงบประมาณองค์การนักศึกษา ไปตามข้อกาหนดงบประมาณองค์การนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

2

4
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ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

โอกาส ผล ระดับ ปัญหา
คง กระทบความเสี่ยง อุปสรรค
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

2. ด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหาร 2.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการ-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษา3
จัดการระบบฐานข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการเข้าร่วม
สารสนเทศ ให้มีความ
กิจกรรม และควรมีระบบการสารองข้อมูลเป็นระยะเพื่อ
ถูกต้อง ปลอดภัยใช้งาน
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
1
ได้ตามวัตถุประสงค์
2.2 ระบบอาจถูกโจมตี
-มีการจัดทาแผนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
3. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงาน 3.1 การกากับดูแลโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา -ติดตาม ควบคุม ดูแล การดาเนินงานของงานที่เกีย่ วข้อง2
เป็นไปตามหลักธรรมา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ภิบาล ได้แก่ ความซื่อ
สัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
งานมีประสิทธิภาพ

5

15

2

2

3

6
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ประเภท/วัตถุประสงค์
1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดาเนิน งาน
บรรลุตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจของกองกิจการ
นักศึกษา

ผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
ผลกระท ระดับ ปัญหา
โอกาส บคง ความ อุปสรร
ปัจจัยเสี่ยง
รายงานผลการดาเนินการ
คงเหลือ เหลือ เสี่ยง
ค

1.1 การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติราชการเนื่องจาก
โครงการ/กิจกรรมภายนอกมีเข้ามาให้
ดาเนินการหลายโครง การทาให้
ดาเนินการไม่ทัน

2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตร
มาตรฐานการปฏิบัติ
งานที่กาหนด
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
2.1 ด้านการบริหาร
กิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบาง
คณะยังไม่เรียบร้อย

ได้ดาเนินการประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานและแจก
แจก
งานแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.

1

1

1

1
ได้
นการแจ้
งผลการเข้าร่วหมกิ
ในทีดาเนิ
่ประชุ
มคณะกรรมการบริ
ารจัจกรรมของนั
ดการการเข้กาศึร่วกมษา
กิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558

1

1

-

-
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2.2 ด้านพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

ผลกระท ระดับ ปัญหา
โอกาส บคง ความ อุปสรร
คงเหลือ เหลือ เสี่ยง
ค

2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบกาหนดหน่วยกิจกรรม

ดาเนินการจัดโครงการ"นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูรู้ค้คุณ่าธรรม 12 ประการ" ให้กับนักศึกษาที่หน่วยกิจกรรม
ไม่ครบ และหน่วยกิจกรรมขาดด้านที่ 4 คุณธรรม
จริได้ยดธรรม
าเนินการจัดกิจกรรมใน วันที่ 15 มีนาคม 2558
ตามบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ ศธ 0514.1.7.6/832
ลว. 3 มีนาคม 2558

1

2

2

-

2.1.3 ไม่มีหน่วยที่รับผิดชอบในภารกิจ
ที่เป็นตัวชี้วัดหลักในเรื่องของอัตลักษณ์
เกีย่ วกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา

จั2/2557
ดตั้งหน่วลว.
ยพัฒ4นาวิ
นักศึ2557
กษาเรียเพืบร้่ออรองรั
ยแล้บวการ
ตาม
มิถนุนัยายน
คดาสั
่
าเนิ่งนทีงาน
ในการจัดโครงการกิจกรรม

1

1

1

-

1

1

1

-

2

1

2

-

2.1.4 นโยบายการหมุนเวียนงานส่งผล
กระทบกับการเรียนรู้งานและความก้าว
หน้าในสายงาน

ได้มีคาสั่งแต่งตั้งการหมุนเวียนหัวหน้างานเพื่อเกิดการ
พัฒนา
การเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายงานตามคาสั่งมข.ที่
1936/2558 ลว. 12 มี.ค. 2558

2.2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง
ระเบียบพัสดุ

-จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
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2.3 ด้านบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง

2.3.1 การจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทน
ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ

รายงานผลการดาเนินการ
จัดประชุมบุคลากรครัง้ ที่ 1/2558 เพื่อหารือการดาเนินงาน
ทดแทน
หัวหน้างาน ธุรการ นางสุวิมล บุญจันทร์ นายชานาญ บัว

ผลกระท ระดับ ปัญหา
โอกาส บคง ความ อุปสรร
คงเหลือ เหลือ เสี่ยง
ค

1

2

2

-

ทวน
ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559-2560

2.4 ด้านความปลอดภัย 2.4.1 ระบบความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ในส่วนของอาคารกิจกรรม
นักศึกษา

จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษา
และ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษานักศึกษา เมื่อวันที่ 15 กย.
2558 โดยมีการซ้อมหนีไฟเมื่อเกิดเหตุที่อาคารกิจกรรม
หลังใหม่
-มีการจัดหาเครื่องดับเพลิงประจาอาคาร
-มีคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1

3

3

-

2.5 ด้านการเงินและงบ 2.5.1 ปัญหาในการใช้จ่ายงบประ มาณ
ประมาณ
ขององค์การนักศึกษาตามข้อกาหนด
งบประมาณองค์การนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดเนื่องจากมีการปรับ
เปลี่ยนรอบระยะเวลาปีการศึกษาเพื่อ
เข้า สู่อาเซี่ยน และใกล้สิ้นสุดการใช้
จ่ายเงินในปีงบประมาณ

ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและ
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม ปี 2558 ในวันที่ 2 เมษายน
2558 เพื่อให้ความรู้การด้านการเงินและงบประมาณ ตาม
บันทึกที่ ศธ 0514.1.7.7/1141 ลว 23 มีนาคม 2558

2

3

6

-
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ปัจจัยเสี่ยง

3.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อให้สามารถ
3.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับ
บริหารจัดการระบบฐาน เว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศ ให้มี
ความถูกต้อง ปลอดภัยใช้ 3.2 ระบบอาจถูกโจมตี
งานได้ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงาน 4.1 การกากับดูแลโครงการ/กิจกรรม
นไปตาม
กธรรมา ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ภิเป็บาล
ได้แก่ หลั
ความ
ซืโปร่
่อสังตใสย์ ยุติธรรม มี ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ความ
รับผิดชอบ งานมีประ
สิทธิ
ภาพ

รายงานผลการดาเนินการ

ผลกระท ระดับ ปัญหา
โอกาส บคง ความ อุปสรร
คงเหลือ เหลือ เสี่ยง
ค

จัดทาระบบป้องกันเว็บไซต์ เช่น การล็อคกิจกรรม
รายงานการปลดล๊อค เป็นต้น

1

3

3

-

-มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั
หรื้งอเดือนละ 2 ครั้ง

1

1

1

-

ดนัาเนิ
การจั้ปฏิดกิบจัตกรรมโครงการปฐมนิ
กศึกนษาผู
ิงานกิจกรรมปี 2558เทศบุ
ในวันคทีลากรและ
่2
เมษายนเพื่อให้ความรู้การด้านการเงินและงบประมาณ
2558
ตาม
บันทึกขออนุมัติจัดที่ ศธ 0514.1.7.7/1141 ลว 23
มี2558
นาคม

2

2

4

-

