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คํานํา 
 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ต้องตอบสนองต่อความ
คาดหวังของภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทุกคณะ และทุกส่วนงาน
ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัย ถือเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไก ฟันเฟือง ในการ
ร่วมกันขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจที่สําคัญ และมุ่งไปสู่การบรรลุผล
สําเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการในอนาคต  
 
       การบริหารความเส่ียง ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ เรื่องและทุกๆ ด้าน ทั้งจาก
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซ่ึงหากไม่ได้รับความเอาใจใส่ การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ จะนําไปสู่ความสูญเสีย เสียหายอย่างมากตามมาในอนาคต และอาจทําให้
เป้าหมายปลายทางที่มุ่งหวังไม่เป็นไปดังต้ังใจ  
 
         ดังนั้นจึงได้มีการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ-ทุกส่วนงาน ตระหนักถึงความจําเป็นต่อการเตรียมพร้อมรองรับ
ความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์-พันธกิจ ซ่ึงต้องอาศัยความพร้อมใจของ
ประชาคมจุฬาฯ ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรม การทํางานที่คํานึงถึงความเส่ียงอย่างเหมาะสม เอ้ือต่อการเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล 

 
   ผู้จัดทํา 
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บทที่ 1 ความหมาย และความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียง 
 
 1.1 ความเสี่ยง (Risk)  

หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน อาจเกิดข้ึน หรือไม่เกิดข้ึนก็ได้ในอนาคต ซ่ึงหาก
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบ เกิดความสูญเสีย ความเสียหายต่อความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 
1.2 โอกาส (Opportunity) 
 หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน อาจเกิดข้ึน หรือไม่เกิดข้ึนก็ได้ในอนาคต ซ่ึงหาก
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบเชิงบวก เกิดผลประโยชน์ ความได้เปรียบต่อความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 
1.3 ปัญหา (Problem) 
 หมายถึง ช่องว่าง (Gap) ระหว่างส่ิงที่เป็นอยู่ กับ ส่ิงที่ต้องการจะเป็น / คาดหวัง 
 

ความแตกตา่งระหว่างปัญหา (Problem) และความเสี่ยง (Risk) 
 เนื่องจากมักมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง และมักมีการนําปัญหามาระบุเป็นความเส่ียงอยู่
เสมอ ดังนั้นจึงได้แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหา และความเส่ียง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ ปัญหา ความเสี่ยง 

การเกิดเหตุการณ์ 
(เทียบกรอบเวลา) 

 เกิดเหตุการณ์ อยู่ในปัจจุบัน  

 

 ยังไม่เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือ 
อ า จ เ ค ย เ กิ ด ขึ้ นม า แ ล้ ว ใ น อ ดี ต  
(แต่ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน) 

 มีความไม่แน่นอน อาจเกิดข้ึน หรือไม่
เกิดข้ึนก็ได้ในอนาคต 

การเกิดความ
เสียหาย สูญเสีย

(ผลกระทบ) 

 ได้รับผลกระทบเชิงลบ เกิด
ความสูญเสีย ความเสียหาย
แล้วในปัจจุบัน 

 ยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ยังไม่เกิด
ความสูญเสีย ความเสียหาย ในปัจจุบัน  

การจัดการ/แก้ไข  เชิงรับ (แก้ไข)  เชิงรุก (ป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ) 
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รายการ ปัญหา ความเสี่ยง 

หรือ 

โครงสร้าง 

การจัดการ 

 ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
( Problem Solving) ผ่ า น
กลไกการบริหาร จัดการ
องค์กร ตามสายการบังคับ
บัญชา  ที่ มี อํ านาจหน้ าที่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม
โครงสร้างองค์กร โดยข้ึนอยู่
กับลักษณะของปัญหา และ
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

 สามารถดําเนินการจัดการ 
และแก้ไขปัญหาได้โดยทันที  

 ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
( Risk Management)  โ ด ย ก า ร
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ผู้บริหารของคณะ และส่วนงาน  

 สามารถดําเนินการจัดการ กํากับดูแล  
มีระบบควบคุมภายในท่ีดี ต่อปัจจัย
เส่ียง (Risk Factor) สาเหตุเส่ียง(Risk 
Cause) ที่ สํ า คั ญ  ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ
ตอบสนอง ท่ีดี  ที่ มี ประ สิทธิภาพ 
เมื่อความเส่ียงเกิดข้ึน เพ่ือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถรับมือ
ได้ ยอมรับได้ 
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1.4 ประเภทของความเสี่ยง 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ขอบเขต ความหมาย (ตัวอย่าง) 

ความเส่ียง 
ด้านยุทธศาสตร์ 
(Strategic Risk) 

 

ตัวย่อ “S” 

 เป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  ส่วนงาน หรือ
หน่วยงาน ทําให้ไม่บรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวัง 

 เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
เหตุการณ์ภายนอก 

 เ ป็นความเ ส่ียง ท่ี เกิด ข้ึนจากการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์คลาดเคลื่อน 
ล่าช้าหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 
 
 

 กํ าหนดกลยุทธ์ ผิ ดพลาดไ ม่
สอดค ล้องกับวิ สั ยทั ศน์ ของ
องค์กร  

 กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ไม่
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป สู่ ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์องค์กรได้  

 กลยุทธ์ ขององค์กรขาดการ
พัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จน
ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 
 

ความเส่ียง 
ด้านปฏิบตัิการ 

(Operation Risk) 
 

ตัวย่อ “O” 

 เป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีใน
งานประจําท่ีสําคัญของหน่วยงาน 
ทําให้เกิดความผิดพลาด บกพร่อง 
ติ ดขั ด  หยุ ดชะ งัก  ล่ าช้ า  หรื อ 
ไม่สามารถดําเนินการได้ 

 เ ป็นความเ ส่ียง  ที่ เกิ ด เ น่ืองจาก
ระบบงานภายใน  กระบวนการ
ทํางาน เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 เ ป็นความ เ ส่ี ย ง ท่ี เ กี่ ย ว เ น่ื อ งกั บ 
ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ 
ข้อมูลสารสนเทศ บุคคล วิธีการ 
และประสิทธิผลในการดําเนินการ 

 
 

 

 บุคลากรขาดทักษะ,  
คว ามชํ า น าญและคว าม รู้
เฉพาะทาง 

 เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ  ห รื อ ไ ด้ รั บ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

 เทคโนโลยีล้าสมัย 
 ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
 สร้างมลพิษแก่ชุมชนรอบข้าง  
 ส ร้ า ง ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น แ ก่

ประชาชน 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ขอบเขต ความหมาย (ตัวอย่าง) 

ความเส่ียง 
ด้านการเงิน 

(Financial Risk) 
 

ตัวย่อ “F” 

 เป็น ความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ
การเงิน และฐานะทางการเงินของ
ส่ วน ง าน  หรื อห น่ วย ง าน  อา ทิ  
เสถียรภาพความม่ันคงการเงิน สภาพ
คล่องทางการเงิน ความไม่สมดุลของ
รายรับและรายจ่าย  การสูญเสีย
งบประมาณ  โอกาสทางการเงิน 
นโยบายทางการเงินที่ล้าสมัย ล่าช้า 
ผิดพลาด 

 เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี 

 เ ป็นความ เ ส่ียงจากการบริหาร
การเงินท่ีผิดพลาด คลาดเคลื่อน 
ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 

 เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร
ประมาณการงบใช้จ่าย ไม่เพียงพอ 
หรือไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ดําเนินการ 
 

 เ บิ ก จ่ า ย งบประมาณไม่ ทั น 
ตามกําหนดเวลา  

 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอ ต่อ 
การดําเนินงาน  

 อ งค์ ก ร ข าดสภาพค ล่ อ ง ใ น 
การชําระหนี้ 

 เกิดหนี้สูญจากลูกหน้ี  
 การ เป ล่ียนแปลงของราคา

วั ต ถุ ดิบ , อั ตราแลก เป ล่ียน , 
ดอกเบ้ีย ฯลฯ 

ความเส่ียง 
ด้านการปฏบิัตติาม

กฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk) 

ตัวย่อ “C” 

 เป็น ความเส่ียงที่เป็นผลสืบเนื่องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ 

 ความเส่ียงจากการที่ปฏิบัติหย่อน
ยานกว่ามาตรฐานการดําเนินงาน 
จรรยาบรรณ ความคาดหวังของ
สังคมและสาธารณชน  และประเด็น
ธรรมาภิบาล 

 เป็น ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการทํานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่
ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 

 ดําเนินงานไม่เสร็จตามกําหนด
ในสัญญา 

 กระบวนการ ดํ า เ นินงานไม่
เป็นไปตามข้อตกลง  

 ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากร
ในองค์กรต่อต้านกฎระเบียบใหม่ 

 องค์ ก ร ไ ด้ รั บความ เ สี ยหาย
ในทาง ใดทา งห น่ึ ง จ ากการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ขอบเขต ความหมาย (ตัวอย่าง) 

ความเส่ียง 
ด้านชื่อเสียง 

(Reputation Risk) 
 

ตัวย่อ “R” 

 เป็นความเส่ียงเกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจ ความรู้สึก ตลอดจนการรับรู้
แ ล ะ มุ ม ม อ ง ท่ี มี ต่ อ ส่ ว น ง า น 
หน่วยงาน และ/หรือมหาวิทยาลัย 

 เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ที่ อ า จบั่ น ท อน
ภาพลักษณ์ของส่วนงาน หน่วยงาน 
และ/หรือมหาวิทยาลัย 

 เป็นความเส่ียงที่อาจถูกสื่อมวลชน 
นําไปเผยแพร่จนเกิดผลกระทบทาง
ลบต่อส่วนงาน หน่วยงาน และ/หรือ
มหาวิทยาลัย 
 

 ข่ า ว เ ชิ ง ล บ ข อ ง หน่ ว ย ง า น 
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

 นิ สิต  อาจารย์ และบุคลากร  
ขาดความรับผิดชอบ และความ
รู้เท่าทันในการใช้ส่ือ จนส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ความเส่ียง 
ด้านความปลอดภัย
จากอันตรายและภยั

พิบัต ิ
(Hazard and  
Disaster Risk) 

ตัวย่อ “H” 

 เป็นความเส่ียง เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน 

 เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหตุ (Near Miss) 

 เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เหตุ ก า รณ์ ฉุ ก เฉิ น  เ กิ ดขึ้ น โดย
ฉับพลัน 
 

 ของเสีย สารพิษรั่วไหล 
 เพลิงไหม้อาคาร 
 อันตรายจากอาคารเก่า ที่ชํารุด

ทรุดโทรม 
 

 
หมายเหตุ :  

1. หากสาระของความเส่ียงเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในประเภทความเส่ียง ก็ถือว่าเป็นความ
เส่ียงในประเภทนั้นๆ ได้  

2. รายการความเสี่ยงบางตัว อาจกําหนดเป็นประเภทได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น เป็นทั้ง
ความเส่ียงด้านชื่อเสียงและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น หากมีความจําเป็นต้อง
จัดกลุ่มเป็นความเส่ียงประเภทใด ประเภทหนึ่งให้พิจารณาประเภทที่เข้าเง่ือนไขมากกว่า 
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บทที่ 2 กระบวนการบริหารความเส่ียงของคณะ และส่วนงาน 
 

2.1  การบริหารความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุกที่เน้นการเตรียม

ความพร้อมรับมือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนภายใต้บริบทที่มี
การเปล่ียนแปลงและมีความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

ซ่ึงหากเราสามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะ
ทําให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีการกํากับดูแล และควบคุมกระบวนการทํางานภายในที่
ดี สามารถควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับความเส่ียงได้ ภายใต้
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าสร้างความม่ันใจในการดําเนินงานไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือความได้เปรียบที่มีเพ่ือการเติบโตก้าวหนา้
ของหน่วยงาน รวมถึงสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้กับ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน ได้มีการดําเนินการ
ตามกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากล COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ซ่ึ ง ป ร ะกอบ ด้ ว ย 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก 8 องค์ประกอบ ข้ันต้น สามารถนํามาจัดทําเป็นกระบวนการบริหารความเส่ียง
ระดับคณะ และส่วนงาน  ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
3) การระบุความเสี่ยง / เหตุการณ์ (Risk 

Identification) 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7) ข้อมูลสารสนเทศ และการสือ่สาร (Information 

& Communication) 
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
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2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ และส่วนงาน 
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จากแผนภาพดังกล่าว สามารถอธิบายข้ันตอนได้ดังต่อไปนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และหน่วยงาน เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการบริหารจัดการ

และการบริหารความเส่ียงขององค์กร และหน่วยงาน จําเป็นที่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน
จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ บริหารจัดการ และการ
ดําเนินการที่สําคัญร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกนั  

ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมภายใน มีองค์ประกอบมาจากหลายปัจจัย อาทิ วัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบ
สารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น จึงจําเป็นที่ทุกคนจะต้องศึกษา ทําความเข้าใจ
ร่วมกัน 

นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการทําความเข้าใจในบริบทการเปล่ียนแปลงสําคัญขององค์กร 
และหน่วยงาน ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนงาน หรือหน่วยงาน 
ซ่ึงจะทําให้สามารถเข้าใจบริบท สถานการณ์ขององค์กรและหน่วยงาน 

โดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis), การวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Context Analysis) 

 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

การกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง เป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญ 
เปรียบเสมือนทิศทาง และเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน ซ่ึงจะทําให้การ
บริหารความเส่ียงมีความเชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงาน
ประจําที่สําคัญขององค์กร และหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จตามคาดหวัง โดยมีกิจกรรม
หลักที่ต้องดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ และหรือสอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ งานประจําที่สําคัญของหน่วยงาน 
1.2 กําหนด ค่าเป้าหมายท่ีองค์กร หรือหนว่ยงานยอมรบัได้  

โดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงาน เป็นต้น 
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ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง / เหตุการณ์ (Risk Identification) 

เ ป็นการระ บุความ เ ส่ียง  /เห ตุการณ์ที่ อ าจ เกิ ด ข้ึนทั้ งหมด  ที่ ส่ งผลกระทบต่อ 
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการของหน่วยงาน ซ่ึงอาจมีทั้งเหตุการณ์ที่
เป็นโอกาส(กระทบเชิงบวก) และความเส่ียง(กระทบเชิงลบ) ให้ระบุออกมา และแยกแยะให้ชัดเจน 
โดยพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจทําให้เกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการทําความเข้าใจต่อ
เหตุการณ์ความเส่ียงในด้านของปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) สาเหตุความเส่ียง (Risk Cause) และ
ด้านผลกระทบ ผลที่จะตามมา (Consequences) หากเหตุการณ์ความเส่ียงเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการทํา
ความเข้าใจความเส่ียงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

หมายเหตุ : ปัจจัยภายใน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม, นโยบายการบริหารและการ
จัดการ, ความรู้ / ความสามารถทักษะของบุคลากร, กระบวนการทํางาน, ข้อมูล / ระบบ
สารสนเทศ, เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
ปัจจัยภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย, คู่แข่ง, 
เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติ, ส่ิงแวดล้อม, พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ เป็นต้น 

 
2.1 ดําเนินการระบุ รายการความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่สําคัญ  

ทั้งนี้หากมีรายการความเส่ียงในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจํานวนหลายรายการ ควร
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความต่อเนื่องระหว่างกัน ซ่ึงจะทําให้สามารถคัดเลือกความ
เส่ียงหลักข้ึนมาบริหารจัดการอย่างมุ่งเป้า (Focus) และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทําให้
สามารถบริหารจัดการครอบคลุมความเส่ียงย่อยอ่ืนๆได้อีกด้วย 

อาจใช้หลายวิธีการ/เทคนิคประกอบกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ(Interview), การสํารวจความกังวลใจของผู้ปฏิบัติงาน (Survey), การระบุ
ความเส่ียงที่เคยเกิดข้ึนในอดีต (Event Tracking), คลังฐานข้อมูลความเส่ียง (Event 
Inventories), การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเหตุการณ์จากทุกฝ่าย (Workshop) เป็น
ต้น 

2.2 วิเคราะห์ และคัดเลือก ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)  / สาเหตุเส่ียง (Risk Cause) สําคัญ ที่
จะทําให้เกิดความเส่ียงในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายใน หรือปัจจัย
ภายนอก โดยแสดงความเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล และหากมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจจะทําให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.3 วิเคราะห์ผลกระทบ และผลที่จะตามมา (Consequences) หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ข้ึนในอนาคต 
โดยอาจใ ช้วิ ธีการ/ เทคนิค  ไ ด้แก่  แผนผัง  Bow Tie, Root Cause Analysis (RCA) 
(Fishbone Diagram, Why Why Analysis, Tree Diagram) เป็นต้น 
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ข้ันตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 หลังจากท่ีเราได้ระบุ และทําความเข้าใจเหตุการณ์ความเส่ียงแล้ว จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํา
การประเมินระดับความเส่ียงในปัจจุบัน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเส่ียง
ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

3.1 ระบุ กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) และผู้รับผิดชอบดําเนินการ ที่เชื่อมโยงกบัความเส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง และสาเหตุเส่ียง (ระบุเฉพาะมาตรการ และส่ิงที่ได้ดําเนินการอยูแ่ล้วในปัจจุบัน 
โดยไม่รวมส่ิงที่จะทําในอนาคต)  

3.2 กําหนดหัวข้อ และเกณฑ์ในการประเมนิระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และ ระดับ
ผลกระทบ (Impact)  ที่เหมาะสมกับความเส่ียง และระดับที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน 

3.3 ประเมิน ระดับความเส่ียงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน) 
3.4 จัดลําดับ และคัดเลือกความเส่ียงระดับสูง และสูงมาก เพ่ือนํามาบริหารจัดการ 

โดยอาจใช้วธิกีาร/เทคนิค ได้แก่ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ, เกณฑ์การ
ประเมินระดับความเส่ียง (Risk Rating : Matrix 3x3) 

 
การประเมินระดับความเส่ียง 

ในการประเมินระดับความเส่ียงของหน่วยงาน ใช้เกณฑ์เมตริกซ์แบบ 3 x 3 คือ 

 การประเมินระดับ โอกาสเกิด (Likelihood) แบ่งเป็น ตํ่า(1) ปานกลาง(2) และสูง(3) 
 การประเมินระดับ ผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ตํ่า(1) ปานกลาง(2) และสูง(3) 

(การกําหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ 
(Impact) แสดงในหมายเหตุ ก. 

  

โดยระดับความเส่ียง สามารถหาได้จากผลคูณของคะแนนทั้งสองมิติ 

  

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = คะแนนประเมินมิติโอกาสเกิด x คะแนนประเมินมิติผลกระทบ 
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ดังแสดงตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 
ซ่ึงสามารถสรุประดับความเส่ียงแบ่งออกเป็น 3 สี ตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 

ระดับสูงมาก (Critical) หมายถึง ความเส่ียงในระดับสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเร่งด่วน เพ่ือลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เพราะมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานสูงมาก 

ระดับสูง (High และ Medium-High) หมายถึง ความเส่ียงในระดับสูง ไม่สามารถยอมรับได้ 
จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เพราะมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานในระดับสูง 

ระดับปานกลาง (Medium) หมายถึง ความเสี่ยงในระดับปานกลาง พอที่จะยอมรับได้ แต่
จําเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดี กํากับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้ระดับความเส่ียง
สูงข้ึน จนส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานมากข้ึนในอนาคต 

ระดับต่ํา (Low) หมายถึง ความเส่ียงในระดับตํ่า สามารถยอมรับความเส่ียงได้อย่างแน่นอน 
โดยไม่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม แต่ควรมีการติดตามอย่างสม่ําเสมอ 
เพราะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับตํ่า 
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หมายเหตุ ก : หน่วยงานสามารถกําหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับ
โอกาสเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ได้ด้วยตนเอง ที่เหมาะสมกับแต่ละ
รายการความเสี่ยงที่สําคัญของหน่วยงาน บริบทและระดับที่สามารถยอมรับได้ของหน่วยงาน ซ่ึงแต่
ละหน่วยงานมีไม่เท่ากัน และไม่จําเป็นต้องมีเกณฑ์ประเมินเหมือนกัน  

ทั้งนี้ ได้แสดง (ตัวอย่าง) การกําหนดหัวข้อ และเกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิด 
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ดังตารางต่อไปนี้ 

 

(ตัวอย่าง) เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) 

ระดับ โอกาสเกิด 
หลักการพิจารณา 

โอกาสเกิดในภาพรวม 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 สูง เกินระดับที่ยอมรับได้ 
มากกว่า 1 
ครั้งต่อปี 

มีโอกาสในการเกิด 
ค่อนข้างสูง หรือ

บ่อยๆ 
มากกว่า 80% 

2 ปานกลาง 
อยู่ในระดับที่ 
พอยอมรับได้ 

1 ครั้ง ต่อปี 
มีโอกาสเกิดบ้าง 
เป็นบางครั้ง 

50-79% 

1 ตํ่า 
อยู่ในระดับที่ 

ยอมรับได้แน่นอน 
น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อปี 

อาจมีโอกาสเกิด 
แต่นานๆ ครัง้ 

น้อยกว่า 50% 

 

 

 
 
 
 
  



คู่มือการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ และส่วนงาน 

15 
 

(ตัวอย่าง) เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ 
หลักการพิจารณา 

ผลกระทบในภาพรวม 
(หากเกิดความเสี่ยง) 

ต่อ เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

ต่อ การดําเนินงาน ต่อ การเงิน 
ต่อ ชื่อเสียง / 
ภาพลักษณ์ 

ต่อ ความ
ปลอดภัยของ

ประชาคมจุฬาฯ 

ต่อ ทรัพย์สิน
ของ

หน่วยงาน 

3 สูง 

ความสูญเสีย ความ
เสียหาย และผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น 
เกินระดับที่ยอมรับได้ 
(ไม่สามารถยอมรับได้) 

ส่งผลให้เป้า
ยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานงานล่าช้า 
หรือไม่เป็นไปตามที่
คาด เกินระดับที่
ยอมรับความ
เสียหายได้ 

ส่งผลให้งานตามภารกิจหลัก 
งานประจําที่สําคัญ ผิดพลาด 

ล่าช้า หยุดชะงัก 
ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการ 
หรือบุคลากรของหน่วยงาน 

จํานวนมาก 

> … ล้านบาท หรือ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินมาก เมื่อเทียบ

กับงบประมาณของ
หน่วยงาน 

เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่
ดีเป็นวงกว้าง
ภายในประเทศ 
และ/หรือไปถงึ
ต่างประเทศ 

มีการบาดเจ็บ
สาหัส / มีการ
บาดเจ็บถึงขั้น

เสียชีวิต 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
ปาน
กลาง 

ความสูญเสีย ความ
เสียหาย และผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น 
อยู่ในระดับทีพ่อ

ยอมรับได้ 
(พอยอมรับได้) 

ส่งผลให้เป้า
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานล่าช้า 
หรือไม่เป็นไป

ตามที่คาด แต่ยัง
อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับความ
เสียหายได้ 

ส่งผลให้งานตามภารกิจหลัก 
งานประจําที่สําคัญ ผิดพลาด 

ล่าช้า หยุดชะงัก 
ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการ 

หรือบุคลากรภายใน
หน่วยงาน บางส่วน 

… – …. ล้านบาท หรือ 
ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายทางการเงินปาน
กลาง เมื่อเทียบกับ
งบประมาณของ

หน่วยงาน 

เสียชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ที่ดีภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ
ขยายออกไปสู่สื่อ

สาธารณะ
ภายในประเทศใน

วงจํากัด 

มีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน 

มีการ
สูญเสีย
ทรัพย์สิน
พอสมควร 
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ระดับ ผลกระทบ 
หลักการพิจารณา 

ผลกระทบในภาพรวม 
(หากเกิดความเสี่ยง) 

ต่อ เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

ต่อ การดําเนินงาน ต่อ การเงิน 
ต่อ ชื่อเสียง / 
ภาพลักษณ์ 

ต่อ ความ
ปลอดภัยของ

ประชาคมจุฬาฯ 

ต่อ ทรัพย์สิน
ของ

หน่วยงาน 
 

1 ต่ํา 

ความสูญเสีย ความ
เสียหาย และผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แน่นอน 
(ยอมรับได้) 

ส่งผลให้การบรรลุ
เป้ายุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานล่าช้า 

หรือไม่เป็นไปตามที่
คาด เพียงเล็กน้อย 

ส่งผลให้งานตามภารกิจหลัก 
งานประจําที่สําคัญ ผิดพลาด 

ล่าช้า หยุดชะงัก 
ส่งผลเสียหายต่อบุคลากรภายใน

หน่วยงาน เพียงเล็กน้อย 

< ……ล้านบาท หรือ ส่งผล
ให้เกิดความเสยีหาย

ทางการเงินน้อย เมื่อเทียบ
กับงบประมาณของ

หน่วยงาน 

เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่
ดีภายในมหาวิทยาลัย 

และ/หรือภายใน
หน่วยงานเท่านั้น 

ไม่มีการบาดเจ็บ
รุนแรง 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สิน
เล็กน้อย 
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ขั้นตอนท่ี 4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

ผู้บริหารจําเป็นท่ีจะต้องนําความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน) 
ในระดับสูง-สูงมาก มาเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียง (ยอมรับ ลด กระจาย/ถ่ายโอน หรือ
หลีกเล่ียง) รวมถึงจัดทําแผนจัดการความเส่ียง และนําไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมควบคุมที่สําคัญ เพ่ือ
ลดระดับความเส่ียงลงมาให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ โดยมีกิจกรรมหลักในข้ันตอน
นี้ ดังนี้ 

4.1 กําหนด กลยุทธ์ตอบสนองความเส่ียง 

กลยุทธ์ตอบสนองความเสี่ยง (4T) 

4T  
 
 

   

ความหมาย ยอมรับ ลด กระจาย / ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง 
ไม่จําเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการความ
เส่ียงเพิ่มเติม ความ
เส่ียงอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได ้

ต้องมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง
เพ่ิมเติม เพ่ือลด
ระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

บริหารจัดการความ
เส่ียง แบบร่วม
จัดการ โดย
กระจาย ถ่ายโอน
ความเสี่ยงบางส่วน
ไปให้กับบุคคล หรือ
องค์กรอ่ืน 

ยกเลิก หรือ
หลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่ทําให้เกิดความ
เส่ียง (ไม่คุ้มเส่ียง) 

 

4.2 จัดทํา แผนจัดการความเส่ียง โดยพิจารณามาตรการ/กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง สาเหตุเส่ียง กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) ซ่ึงจะทําให้
เห็นส่ิงท่ีต้องดําเนินการว่ามีวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสเกิด (Likelihood) หรือ ลดผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียง เพ่ือที่จะทําให้ระดับความเส่ียงลดลง ให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ของหน่วยงาน  

 

 

 

 

TAKE TREAT TRANSFER TERMINAT
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4.3 กําหนด (เปล่ียน/ปรับ/เพ่ิม/ลด) กิจกรรมควบคุม ที่สอดคล้องกับแผนจัดการความเสี่ยง ทั้ง
ในรูปแบบของนโยบายผู้บริหาร กิจกรรมประจํา ข้ันตอนการปฏบัิติงาน หรืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้
มั่นใจว่าความเส่ียงจะได้รับการตอบสนองความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

4.4 มอบหมาย ถ่ายทอด นําไปปฏิบัติ 

 

ขั้นตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นอีกข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงจะช่วยให้กลไกกระบวนการ
บริหารความเส่ียงขับเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ทราบถึงสถานะของการจัดการ การ
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมว่ามีการดําเนินการตามที่มอบหมายไว้หรือไม่? มีผลการดําเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่? ผลดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI) ซ่ึงเป็นเสมือนตัวเตือนภัย ตัวบ่งชี้ก่อน
เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงมีแนวโน้มในระดับที่น่ากังวลใจหรือไม่อย่างไร? รวมถึงผลประเมินระดับ
ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ว่าสามารถลดลงในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้แล้วหรือยัง? เพ่ือให้เกิดการ
ตัดสินใจพิจารณาทบทวนในการปรับเปล่ียนแผนจัดการ กิจกรรมควบคุมและส่ังการมอบหมาย
ดําเนินการท่ีสําคัญที่สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์ โดยมีกิจกรรมหลักในข้ันตอนน้ี ดังนี้ 

5.1  กําหนด และติดตามผล ดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI) 
5.2  ติดตาม การนําแผนจัดการความเส่ียงไปปฏิบัติ และผลการจัดการความเส่ียง  
5.3  ประเมินผล ระดับความเส่ียงที่คงเหลือ เทียบกับระดับความเส่ียงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
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5.4  ประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการ 
5.5  พิจารณาทบทวน ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ หรือแผนจัดการความเส่ียง กิจกรรมควบคุม   

 (เพ่ิมเติม) ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ ์

 

นอกจากน้ีในการตัดสินใจทางการบริหารจัดการองค์กร ในบางครั้งยอมที่จะเพ่ิมระดับความ
เส่ียงให้สูงข้ึน เพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งที่เป็น
โอกาสใหม่ๆ และภัยคุกคามในอนาคต รวมถึงเพ่ือพิจารณาในการลดกิจกรรมการควบคุมที่มากเกิน
จําเป็นจนทําให้เกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนเกิดผลเสียหายต่อหน่วยงาน  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังจําเป็นที่จะต้องควบคุมระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่หน่วยงานยอมรับ
ได้ 

 

  



คู่มือการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ และส่วนงาน 

20 
 

Key Risk Indicator (KRI) 
ดัชนีชี้วัดความเส่ียง หรือ KRI  ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวชี้วัดก่อนเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

(Leading Indicator) ซ่ึงเป็นเสมือนสัญญาณแจ้งเตือนภัย เพ่ือให้เกิดการจัดการได้เร็ว ได้ทันกาล 
ก่อนที่เหตุการณ์ความเส่ียงจะเกิดข้ึน  

ตัวอย่างเช่น หน้าปัดรถยนต์ด้านหน้าคนขับ มีการแสดงข้อมูล และสัญลักษณ์หลายอย่าง อาทิ 
ระดับน้ํามัน  ระดับความร้อน ระดับความเร็ว เครื่องหมายเตือนน้ํามันใกล้หมด การปิด-เปิดประตู 
สถานะของเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีแสดงเหล่านี้ สามารถช่วยเตือนผู้ขับข่ีให้ทราบ 
และสามารถบริหารจัดการ ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 

 

 
 
การกําหนด KRI  ท่ีดี 
- ควรสะท้อน แจ้งเตือนความเสี่ยงได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถเก็บข้อมูล และสะท้อน

ความเส่ียงได้บ่อยพอสมควร เพ่ือสามารถเตือนภัยได้ทันเวลา อาทิ รายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาส เป็นต้น 

- ควรมีเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ไม่ควรมีมากเกินจําเป็นเพราะมีต้นทุนในการเก็บข้อมูล และ
บางครั้ง KRI 1 ตัว อาจสามารถตอบได้มากกว่า 1 ความเส่ียง 

- ควรเก็บได้ง่าย สะดวก ชดัเจน ตรงประเด็น  
 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

ข้อมูลสารสนเทศ และการส่ือสาร เปรียบเสมือนฐานที่สําคัญของกระบวนการบริหารความเส่ียง
เกี่ยวข้องกับทุกข้ันตอน และกิจกรรมในการดําเนินการ บริหารจัดการ และตัดสินใจที่สําคัญ ต้อง
อยู่บนฐานของข้อมูลสารสนเทศ และข้อเท็จจริงที่เพียงพอ มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และทันเวลา 
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แต่อย่างไรก็ตามทุกข้อมูลมีต้นทุน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความ
จําเป็นเท่านั้น 

นอกจากน้ีเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ตาม
วัตถุประสงค์ จําเป็นต้องมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ ช่องทาง และช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนการบริหารจัดการความเส่ียง และการดําเนินงานในกิจกรรม
ควบคุมอีกด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง 

 ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558). คู่มือการบริหารความเส่ียง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง ปี 2558 

 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน     
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (2557). เอกสารประกอบนําเสนอกรรมการกํากับการบริหาร  
ความเส่ียง จุฬาฯ ในวาระกรอบคิดและแนวทางการบริหารความเส่ียงในบรบิทของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2557 

 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (พฤษภาคม 2560). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 
“Enterprise Risk Management”  

 จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ และคณะ (2556). การบริหารความเส่ียงอย่างมืออาชีพ.        
สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 
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(ตัวอย่าง) รายการความเสี่ยง และแผนรับมือความเสี่ยง 
 (ระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา) 

(แยกตามภารกิจหลัก และกระบวนการ/กิจกรรมหลักที่สําคัญ) 
ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ผลิต
บัณฑิต 

เปิด/ปรับ/ปิด
หลักสูตร 

  เปิดหลักสูตรใหม่ล่าช้า ไม่
ทันคู่เทียบที่สําคัญ 

 - ปรับปรุงลดขั้นตอนการเปิดหลักสูตร และควบคุมเวลาใน
แต่ละขั้นตอน 

  หลักสูตรไม่ตรงความ
ต้องการของผู้ปกครอง และ
นักเรียน ไม่สามารถแข่งขัน
ได้ 

 - สร้างระบบข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูล
ป้อนกลับ ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง  
- ทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร หรือเพ่ิมรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
- เพ่ิมการสร้างหลักสูตร microprogram บูรณาการ
หลักสูตร และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
หรือภาคอุตสาหกรรม 

บริหาร
หลักสูตร / 

รายวิชา / การ
เรียนการสอน 

  การเรียนการสอน และ
การฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
ไม่สามารถพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของผู้เรียน
ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ได้เพียงพอ 

 - ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ เพ่ือนํามา
พัฒนาปรับปรุง 
- จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การ
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ 
- สนับสนุนทุนในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
- จัดให้มีคณะกรรมการที่ดูแลสมรรถนะของนิสิตในแต่ละ
ช้ันปี 
 - มี่วิธีการประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ เมื่อจบทุก
ภาคการศึกษา 

 นิสิต ผู้ปกครองฟ้องร้อง 
จากหลักสูตรทีไ่ม่ตรงตามที่
คาดหวังไว้ (รายละเอียด
หลักสูตรทีแ่จ้งไว้แต่แรก) 

 - ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ เพ่ือนํามา
พัฒนาปรับปรุง 
-  ปรับปรุงกระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
ให้มีประสทิธิภาพ 

  อาจารย์ไม่เพียงพอ / ไม่
สามารถหาอาจารย์ทดแทน
ได้ทันอาจารย์เกษียณอายุ / 
ลาออก 

 - ภาควิชาที่ได้รับผลกระทบเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษ มาช่วยสอนและจัดทํางบประมาณใน
กองทุนบริหารวิชาการต่อไป 
- สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา/
ฝึกอบรม/ศึกษาต่อ 

  ครูปฏิบัติการที่มีความ
เช่ียวชาญลาออก / 
ปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง 

 - ปรับระบบสวัสดิการให้สามารถสร้างแรงจูงใจครูปฏิบัติที่
มีความเช่ียวชาญ 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  นิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 
ลาออกและพ้นสถานภาพ
จํานวนมาก (>25%) 

 - สร้างความเข้าใจ และเช่ือมั่น ในเส้นทางอาชีพแก่นิสิต 
และผู้ปกครอง  
- จัดให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพ มาพูดให้
นิสิตและผู้ปกครองได้ฟังและรับทราบข้อมูล 
 - สร้างความรักและความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณะ 
- สร้างระบบการติดตามให้คําปรึกษาแก่นิสติที่มีปัญหาผล
การศึกษา และติดต่อให้นิสิตมาพบเพ่ือรับคําแนะนําในการ
ลงทะเบียนเรียนโดยทันที 
 - จัดประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อ 

  สื่อ / บทเรียนออนไลน์ไม่
ทันสมัย 

 - จัดสรรงบประมาณในการจัดทําบทเรียนออนไลน์ให้
เพียงพอ 
 - มอบหมายให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชาจัดทําหรือปรับปรุง
บทเรียนออนไลน์ให้ทันสมัยพร้อมใช้  

  ห้องปฏิบัติการสําหรับ
การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ 

 - จัดสรรพ้ืนทีส่ําหรับการเรียนการสอน จัดตารางเวลา 
 - หาเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการไม่ทันสมัย 
ไม่สามารถรองรับการเรียน
การสอนใหม ่

  - สร้างความร่วมมือ ไปใช้ห้องปฏิบัติการของเครือข่าย
ความร่วมมือภายนอก 
 - จัดทําโครงการพัฒนา และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

  เครื่องมือ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่สําคัญเสีย
บ่อย/หยุดซ่อมเป็น
เวลานาน ทําให้หยุดชะงัก 
ล่าช้า 

 - จัดทําระบบการซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกัน สําหรับ
เครื่องมือสําคัญ 
- จัดทําคู่มือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และอบรมผู้ใช้ (ลด
การเสียหาย) 
 - ซื้อ  MA (Maintenance Agreement) บริการดูแล และ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์สําคัญทีม่ีราคาแพง ที่ต้องการ
ความชํานาญเฉพาะ 

  สถานที่ฝึกภาคสนามของ
นิสิตไม่เพียงพอ 

 - เพ่ิมจํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือรับนิสิตไปฝึก
ภาคสนามมากขึ้น 
- ทํา Project ร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับนิสิต
เข้าฝึกงาน 

ผลิต
บัณฑิต 

ประเมิน และ
รับรองผล 

 นิสิตทุจริตในการสอบ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยอาศัยเทคโนโลยี และ
ช่องโหว่ของรูปแบบการ
สอบที่เปลี่ยนไปในอนาคต 
ยากต่อการตรวจสอบยิ่งขึ้น 

 - ร่วมมือกับงานกิจการนิสิต และงานสื่อสารองค์กรและ
วิรัชกิจ จัดทําโครงการรณรงค์ "การกระทําผิดและทุจริต
การสอบเป็นศูนย์" โดยให้นิสติรุ่นพ่ีเป็นสื่อกลาง - หาวิธีการ
ประเมินผลรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เช่นจัดสอบเอง โดยวิธี 
Take Home หรือการสอบแบบ Open Book 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  การถูกร้องเรียนจากนิสิต
จากการส่งผลตรวจคะแนน
สอบล่าช้า 

 - จัดทําปฏิทินการทํางาน แจ้งล่วงหน้า 
 - แจ้งเตือน และเร่งติดตามการส่งผลคะแนนของอาจารย์
ก่อนถึงกําหนดส่ง 
 - แจ้งรายช่ืออาจารย์ที่ส่งผลคะแนนล่าช้าให้คณบดีทราบ
และดําเนินการแจ้งเตือน 

ติดตามหลัง
สําเร็จ

การศึกษา 

  คุณภาพบัณฑิต ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และงาน
ในอนาคต (บัณฑิตไม่มีผู้ว่า
จ้าง) 

 - วิเคราะห์ความต้องการของ Stakeholder และบริบท
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และงานในอนาคต เพ่ือนํามา
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
- จัดหาแหล่งฝกึเพ่ิมเติมให้รายวิชาที่มีประสบการณ์การ
เรียนรู้ไม่เพียงพอ  
- จัดทํา Smart Classroom โดยใช้เทคโนโลยี  ในการเรียน
การสอน  
- เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้มีบรรยากาศของการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  

ประเมิน
คุณภาพ
หลักสูตร 

  ผลการประเมินหลักสูตร
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของหน่วยกํากับ 
ไม่ได้รับการรับรอง หรือถูก
ปิดหลักสูตร 

 - จัดทําแผนการรับนิสิต ใหส้อดคล้องกับจํานวนนิสิต
ปัจจุบัน ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

  จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (สัดส่วน
จํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ
กับจํานวนนิสิต) 

  - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ มา
เป็นอาจารย์พิเศษ 
  - เปิดรับสมัครบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ตามอัตรา
ว่างที่คณะฯ มีอยู่ 
  - วางแผนขอเพิ่มอัตรากําลังใหม ่



คู่มือการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ และส่วนงาน 

27 
 

ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

รับนิสิต   ผู้เรียนลดลง ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ (นักเรียนเก่ง 
ไม่เลือกเข้าเรียน) 

  - ปรับระบบการรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 
 - ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาที่น่าสนใจ ดึงดูดใจผู้เรียน
รุ่นใหม ่
  - การจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้นักเรียนสนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อในคณะฯ 
 - การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 - เปลี่ยนแปลงการรับสมัครเป็น 2 ช่วงเวลา 
 - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์องค์กรและหลกัสูตรเชิงรุก ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย  เช่น การจัด Road Show/ ให้ทุนการศึกษา
ในหลายระดับมากขึ้น 
- สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ในการมีส่วนรว่มในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
 - พัฒนา Websiteของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลด้านการเรียน
การสอน/หลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบันมากขึ้น  
- หาผู้เรียนกลุม่ใหม่ๆ ชดเชย (คนวัยทํางาน  วัยเกษียณอายุ  
เป็นต้น) 
- สนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสอง
ภาษา (bilingual international) มากขึ้น 

  กระบวนการสัมภาษณ์
นิสิต ไม่สามารถคัดกรอง
นักเรียนที่มีคณุลักษณะ 
และค่านิยม ตรงตามที่จุฬา
ฯต้องการได้ 

 - จัดทําแนวทาง และเทคนิคในการสัมภาษณ์ และสื่อสาร
ให้แก่อาจารย์ผู้สัมภาษณ ์ในการคัดกรองนักเรียนที่มี
คุณลักษณะ และค่านิยม ตรงตามที่จุฬาฯต้องการได้ 

  ความสนใจในการเข้ามา
เรียนของนิสิตต่างชาติ
ลดลง จากสภาพแวดล้อม
การเรียน และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลยั ไม่เอ้ือต่อ
นิสิตต่างชาติ  

 - มอบหมายเจ้าหน้าที่/คนดูแลนิสิตต่างชาติโดยเฉพาะ 
 - จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับภาษาไทย 
 - แต่งต้ังกรรมการให้รับผิดชอบ กระบวนการสอบคัดเลือก 
และดูแลนิสิตต่างชาติ 
 - จัดทํา buddy ระหว่างนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

ผลิต
บัณฑิต 

ลงทะเบียน
เรียน 

 ระบบลงทะเบียนล่ม  - วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทาํแผนพัฒนาระบบลงทะเบียน 
- ทดสอบระบบก่อนนํามาใช้จริง- เตรียมระบบ/แผนฉุกเฉนิ
สํารองกรณีระบบล่ม (การดําเนินการ และการสื่อสาร) 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  นิสิตจํานวนมาก ไม่
สามารถลงเรียน ในรายวิชา
ที่ต้องการได้ 

 - พัฒนากระบวนการพยากรณ์ความต้องการลงทะเบียน
ของนิสิต โดยใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา 
 - เช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจของผู้สอน 

พัฒนานิสิต /
คุณภาพชีวิต

นิสิต 

  นิสิตขาดทักษะที่จําเป็น
ต่อความต้องการของสังคม 
(ด้านภาษาอังกฤษ ความ
เป็นผู้นํา และมีจิต
สาธารณะ) 

 - จัดทําโครงการเพ่ิมความสามารถและทกัษะภาษาอังกฤษ 
-  กําหนดให้เพ่ิมรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเป็นสาขาวิชาละ 20% 
- 2) ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นประจําและต่อเน่ือง 
 - จัดโครงการค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
- จัดกิจกรรมศกึษาดูงานสู่ชุมชนพัฒนาด้านจิตสาธารณะ) 

  นิสิตขาดวุฒิภาวะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 - รณรงค์ให้ตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ การทุจริต
การสอบ การคัดลอกผลงานวิจัย 

  นิสิตมีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกที่ไมเ่หมาะสมกับ
กาลเทศะเพ่ิมมากขึ้น 

 - มีมาตรการเพ่ิมแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่ผู้มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ และวางตนได้
เหมาะ สมกับกาลเทศะ  

  นิสิตมีปัญหาทาง
สุขภาพจิต เพ่ิมมากขึ้น 
และรุนแรงขึ้น (มี
ความเครียดจากการเรียน
การสอบ เพ่ือน ครอบครัว) 

 - มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลนิสิตที่เข้าข่ายปัญหา
สุขภาพจิตกรณีพิเศษเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
- จัดทําคู่มือปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุวิกฤติหรือฉุกเฉิน อัน
เน่ืองด้วยปัญหาทางสุขภาพจิตของนิสิต 
 - ประสานและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
สําหรับนิสิตในการรักษาสุขภาพ เช่น สิทธ์ิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ  
 - อบรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาวะที่ดีกับผู้เก่ียวข้อง เช่น 
อาจารย์ บุคลากร นิสิต 

  เกิดการบาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท และอาจเป็น
ผลถึงเรื่องการเรียนของ
นิสิตที่มีปัญหา 

 - มีกิจกรรมสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างนิสิตกับนิสิต และ
นิสิตกับอาจารย์ 
 - พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลนิสิตอย่าง
เข้าถึงและใกลชิ้ด 

วิจัย  เสนอ-
พิจารณา
หัวข้อวิจัย 

  เจ้าของทุนไม่เลือกให้ทุน 
(ข้อเสนองานวิจัยไม่โดด
เด่น หรือไม่ตอบโจทย์) 

 - จัดคลินิกการวิจัยและการจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการสร้าง
นักวิจัย (Mentor System) ให้คําปรึกษา 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  ข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยการ
บริหารโครงการวิจัย  
พ.ศ.2559 ไม่เอ้ือต่อการ
ทํางานระหว่างหน่วยงาน 
(ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
ของเจ้าของทุน) 

 - เสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขระเบียบ 

บริหารการ
วิจัย 

  งานวิจัยมีจํานวนลดลง 
ทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
(ผลผลิตงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยมี
จํานวนลดลง) 

 - ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้
เข้าถึงนักวิจัยเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
  - จัดสรรเงินงบประมาณของคณะฯ เพ่ือการวิจัยให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยที่เป็นทีม 
 - พิจารณาปรับภาระงานให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลมากทีส่ดุ 
- สนับสนุนการทํางานวิจัยแบบมุ่งเป้า และมีความเช่ือมโยง
ระหว่างศาสตร์ ในประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญ เช่น อาหาร 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดสรรทุนวิจยัจากแหล่งทุน
ภายใน  
 - สร้างแรงจูงใจการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุน
เงินทุนสําหรับการตีพิมพ์และนําเสนอผลงานวิจัย 
 - ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยัในรูปแบบ Star หรือ 
Research Unit 
 - ส่งเสริมกิจกรรมหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยทั้งด้านการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 
 - จัดจ้างอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญต่างชาติ มาสอน/ให้
คําปรึกษาแก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิจัย
เพ่ิมขึ้น 

จํานวนผลงานเชิง
นวัตกรรมหรือสิทธิบัตรมี
จํานวนน้อย 

 - สนับสนุนให้มีโครงการวิจัย/บริการวิชาการระหว่าง
คณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม 
 - จัดให้มีการเสวนาเพ่ือให้อาจารย์ที่มีผลงานเชิงนวัตกรรม
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่อาจารย์อ่ืนๆ    

ตรวจรับ และ
ส่งมอบผลงาน 

  ไม่สามารถสง่ผลงานวิจัย
ได้ทันตามกําหนดเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญา 

 - จัดระบบพ่ีเลี้ยงในการสร้างนักวิจัย (Mentor System)  
โดยให้คําปรึกษาและวางแผนการทําวิจัยเพ่ือให้เสร็จตาม
กําหนดเวลา และผลงานวิจัยมีคุณภาพ 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย / 
ตีพิมพ์ผลงาน 

  ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS/ISI 
จํานวนน้อย 

 - ประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติที่มี Impact 
factor สูงให้ผูท้ําวิจัยรับทราบก่อนทําวิจัย 
- ผลักดันวารสารในฐานข้อมลูระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับ(ทางสังคมศาสตร์)เพ่ิมเติม  
- ให้รางวัลแก่คณาจารย์ที่มผีลงานตีพิมพ์และคณาจารย์ที่
ได้รับการอ้างอิงสูง           - มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสร้าง
นักวิจัย (Mentor System) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร 

  การกระทําผิดทาง
จริยธรรมการวิจัย 
โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 - มหาวิทยาลยับังคับให้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนส่ง
บัณฑิตศึกษา 
- จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเน้นยํ้ารวมทั้งคณะฯและภาควิชาให้
เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
- บรรจุเป็นส่วนหน่ึงของการ orientation บัณฑิตศึกษา 

วิจัย นํางานไปใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

  ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมมีจํานวนน้อย 

 - จัดทําแผนทีท่ิศทางการวิจัย (Research Mapping) ของ
หน่วยงาน- พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ตาม
ความเช่ียวชาญเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยที่เน้นการนําไปใช้ประโยชน์กับเครือข่าย
ภายนอก - จัดให้มีคลินิกวิจัยและระบบให้คาํปรึกษานักวิจัย 
- จัดทําระบบและกลไกการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ - 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์วิจยั ผลิตผลงานวิจัยและนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและมุ่งไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางตามความเช่ียวชาญ                      

ความ
ปลอดภัยห้อง

วิจัย 
ห้องปฏิบัติการ 

  สารเคมีอันตราย สารพิษ
รั่วไหล 

 - จัดส่งบุคลากร – นิสิตเข้ารับการอบรมการจัดการ
สารเคมีใหค้รบทุกคนเป็นประจําทุกปี 
 - ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- จัดทํา และซกัซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  อันตรายจากแก็สรั่ว แก็ส
ระเบิดจากห้องปฏิบัติการ 

 - มีระบบการแจ้งผู้ดูแลอาคารให้ทราบว่ามีการนําแก๊สและ
สารไวไฟชนิดใดปริมาณเท่าไรเข้ามาในอาคาร 
 - จัดให้มีสถานที่ติดต้ังถังแก๊สในสถานที่ที่มคีวามปลอดภัย
เดินระบบท่อแก๊สไปจ่ายให้กับห้องปฎิบัติการที่ใช้แก๊สชนิด
เดียวกันได้ 
 - จัดทําแผนเผชิญเหตุฉุกเฉนิของห้องปฏิบัติการ 

สนับสนุน
งานวิจัย 

  ระบบสนับสนุนงานวิจัย
ล่าช้า ไม่ยืดหยุ่น 

 - ปรับปรุงระบบสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดความคล่องตัว  

  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มี
อยู่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการ
ผลิตผลงานวิจยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค้า 

 - พัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ในภาพรวม 
 - พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องให้สามารถสนับสนุนการใช้เครื่องมือของ
คณาจารย์และนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์/นิสิตทั้งคณะมีความ
เข้าใจตรงกันในกฎ กติกา และระเบียบ ข้อบังคับสําหรับ
การใช้เครื่องมือ 
- เพ่ิมช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลจากผู้ทีม่ปัีญหา/อุปสรรค
ในการใช้เครื่องมือ  

  ห้องเรียนปฏิบัติการและ
ห้องวิจัยไม่ปลอดภัย และ
ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยสู่
มาตรฐานระดับสากล 

บริการ
วิชาการ 

จัดประชุม
ระดับชาติ 
นานาชาติ 

  มีผู้เข้าร่วมประชุม
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้น น้อยกว่า
เป้าหมายที่ต้องการมาก 

 - ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง ดึงดูดใจ และตรง
กลุ่มเป้าหมาย 
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(ตัวอย่าง) รายการความเสี่ยง และแผนรับมือความเสี่ยง  
(ระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา) 

(แยกตามภารกิจสนับสนนุ และกระบวนการ/กิจกรรมหลักท่ีสําคัญ) 
ภารกิจ 

สนับสนุน 
กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ด้าน
สื่อสาร
องค์กร 

รักษา
ภาพลักษณ์

และช่ือเสียงที่
ดี 

  เสียภาพลักษณ์ และ
ช่ือเสียงที่ดีจากข่าวเชิง
ลบของหน่วยงานที่
แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว 

 - จัดทําแผนสือ่สารองค์กรในภาวะฉุกเฉิน 
- ขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารองค์กร 
  

  การกระทําผิดเก่ียวกับ
สื่อสังคม (Social 
Media) โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
ขาดความรู้ที่เพียงพอ 

 - สื่อสาร แจ้งบุคลากร และนิสิต เก่ียวกับพ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
 - มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ (Admin) ตรวจสอบ สอดส่อง 
การโพสที่มีผลต่อการบังคับใช้กฏหมาย และป้องกัน
ผลกระทบด้านความเสียหาย ภาพลักษณ์ต่อการใช้
เครือข่าย (Social Network) ขององค์กร 

เสริมสร้างและ
สื่อสาร

ภาพลักษณ์ 
และช่ือเสียงที่

ดี 

  ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน ไม่ได้รับการ
เผยแพร่ไปสู่สังคม และ
กลุ่มเป้าหมาย 

 - พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ (คณะกรรมการประชาสัมพันธ์) 
- จัดทําแผนประชาสัมพันธ์  
- ใช้ช่องทางการส่งข่าวสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุ่ม  
- จัดทําแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
- เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
รู้จัก  
- ส่งเสริมอาจารย์และนิสิตทีม่ผีลงานทางวิชาการที่แสดงถึง
ความเช่ียวชาญสู่เวทีภายนอก ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ด้านกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

แก้ไข จัดการ
การไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ 

เกิดการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 - ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ 
- พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนําไปใช้งานได้จริง 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้บริหารตัดสินใจในการ
บริหารจัดการไม่ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 – ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 
– ผู้บริหาร/รองคณบดีแต่ละฝ่าย จัดประชุมภายในฝ่าย 
เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบต่างๆ  (ทุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร และบคุลากรผู้รับผิดชอบ) 

 คณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ ดําเนินการไม่
ครบถ้วน  หรือ
ดําเนินการนอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ไว้ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 - จัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานให้ชัดเจน 

ด้านพัสดุ ขอซื้อ   บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตรงกัน จากการ
เปลี่ยนแปลงของพรบ.
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ฉบับใหม ่(ปี 60) 

 - จัดทําขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดการแยก
ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ และระเบียบที่ใช้อ้างอิงเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนร่วม และผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

ตรวจเช็คพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์สูญหาย  - จัดทําทะเบียนผู้รับผิดชอบรายบุคคล เพ่ือให้เกิดการดูแล
อย่างจริงจัง 

ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(IT) 

กําลังคนด้าน 
IT 

  บุคลากรด้าน
สารสนเทศไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ และจํานวน) 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้าน IT และสง่เข้าอบรมใน
เรื่องที่เก่ียวข้อง 
 - จัดการบรรยาย/อบรม ทกัษะเบ้ืองต้นการใช้งาน 
 - ส่งอีเมล์กลุม่-ความรู้/คําแนะนําที่เก่ียวข้อง 

Data / 
Information 

/ MIS 

  ฐานข้อมูลทีส่ําคัญถูก
ทําลาย 

 - จัดทําระบบสํารองข้อมูลในเคร่ืองแม่ข่าย และ Data 
Center (Backup Site) 

  ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศขาด
ประสิทธิภาพ ไม่ตอบ
โจทย์การใช้งาน 

 - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้งาน และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ และส่วนงาน 

34 
 

ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(IT) 

Program / 
Software 

  ถูกฟ้องร้อง ถูกปรับ 
จากการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

 - สื่อสารให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรในกฎหมายเก่ียวกับ
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ และความรับผิดชอบ
ต่อความผิดโดยส่วนบุคคล 
- ป้องกันไม่ให้บุคลากรสามารถลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสทิธ์ิ
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานได้ 
- วางแผนตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน 

Network   ระบบอินเตอร์เน็ตล่ม
บ่อย / ล่มนาน (ไม่มี
เสถียรภาพ) 

 - ซ่อมบํารุง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในส่วนที่สามารถ
จัดการเองได้ 
 - ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย 
 - เพ่ิมเติมอุปกรณ์กําเนิดไฟ (Generator) ในจุดที่สําคญัที่
ระบบไฟสํารองใช้ไม่พอ เพ่ือป้องกันความเสียหายของ
อุปกรณ์ที่มีราคาสูง 
 - จัดทําแบบซอ่มบํารุง ระบบสารสนเทศประจําปี 

IT Security    เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ถูกจู่โจมด้วยมัลแวร ์ 

 - จัดหา Fire Wall ในการป้องกันและกําหนด Port การ
เข้าใช้ 
- แนะนําการใช้ Antivirus และการ Update Antivirus 
 -  อัพเดต Windows เป็นประจําทุกเดือน 
- แจ้งเตือนภัยผู้ใช้ล่วงหน้า ให้ระวัง email แปลกปลอม 
- เปลี่ยน Password Server ทุกเดือน 
- Update Program ลิขสิทธ์ิ 
- จัดอบรมและให้ความรู้กับผู้ใช้งานด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 
- มีการ Monitor การใช้งานระบบเครือข่าย 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้ IT อย่างปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้งาน 
 - ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ / จดัอบรมการใช้
โปรแกรม        Free Ware หรือข้อมูลวิชาการทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิแก่คณาจารย์ นิสิต และ
บุคลากร 
 - สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
 - ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลภายในได้
โดยตรง 
 - ระบบสํารองข้อมูลแบบรายวัน เพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

 - ตรวจสอบพ้ืนที่คงเหลือเสมอ ลบ log file ที่ไม่จําเป็น
ออก 

กํากับดูแลการ
ใช้งานระบบ 

IT 

  นิสิตและบุคลากร ใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที่ไม่
เหมาะสม 

 - เมื่อมีเหตุไมเ่หมาะสมมีการเรียกประชุมเพ่ือแก้ปัญหา
เป็นรายกรณี 
 - มีการสื่อสาร ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

ด้าน
กายภาพ 

การใช้พ้ืนที่
ทางกายภาพ 

ทรัพยากรทางกายภาพ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ของนิสิตและบุคลากร 

 - ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
- ระดมทุนจากหลายๆ ส่วน ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ความปลอดภัย
ในสถานที ่

เกิดอัคคีภัย  - บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร      
- ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคารสถานที่  
- มีแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
- ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง 

ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยสญูหาย 

 - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่สําคญั / พ้ืนที่เสี่ยง 
- ติดต้ังระบบ Access Control เพ่ือควบคุมการเข้า-ออก
อาคาร    
- เฝ้าระวังเหตุการณ์จากจอมอนิเตอร์ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
และดูแลให้กลอ้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ความปลอดภัย
ในสถานที ่

เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการ บุคลากร 
และนิสิต จาก
บุคคลภายนอก (ถูก
โจรกรรมทรัพย์สิน 
และ/หรือถูกทาํร้าย
ร่างกาย) 

 -บํารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
 - แจ้งข้อมูลบุคคลต้องสงสัยไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะฯ 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

  นิสิต บุคลากรได้รับ
อันตรายในพ้ืนที่มีการ
ก่อสร้างอาคารสูง 

 - ทําประกันภัย ครอบคลุมความปลอดภัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคคลที่สาม 
 - ตรวจสอบอาคารโดยมีวิศวกรตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาคาร 
 - สํารวจพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดเสี่ยง หรือเป็นจุดอับ 
 - จัดทางเท้าให้มีความปลอดภัยในการสัญจร มีป้ายจราจร
และมีไฟส่องสว่าง 
 - ปรับพฤติกรรมคนเดินของนิสิตและบุคลากรโดยมีแนว
ทางการสัญจรและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  เกิดความเสียหาย จาก
การชํารุด และ
เสื่อมสภาพของอาคาร 
จนเกิดอันตรายต่อนิสิต 
บุคลากร 

 -วางแผนการตรวจสอบอาคารสถานท่ี เพ่ือรับมือความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ภัยธรรมชาติ   นิสิตและบุคลากร
ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติและ
อุบัติภัย ตลอดจนเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ๆ 

 - จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือนิสิต และบุคลากร 

ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 

งานโครงสร้าง 
และวางแผน
อัตรากําลัง 

จํานวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 – จัดทําโครงสร้างอัตรากําลังเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
แบ่งหน่วยงาน 
– มีการมอบหมายภาระงานให้ตรงกับสายวิชาชีพ  การจัด
คนให้เหมาะสมกับงาน  
– การโอนพนักงานไปช่วยงานในหน่วยที่ขาดแคลนการหรือ
การยืมตัวไปปฏิบัติงานช่ังคราว 
– การใช้บริษทัผู้รับเหมาหรือการจ้างพนักงานช่ัวคราว 

งานพัฒนา
บุคลากร 

  สมรรถนะของบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ หรือการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของคณะ 

 – สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 
– จัดหาที่ปรึกษาในด้านที่มีความสําคัญต่อการทํางานให้กับ
บุคลากร 
- จัดโครงการถ่ายทอดงานจากผู้มีประสบการณ์ และจะ
เกษียณอายุงานภายใน 5 ปีน้ี 
- แผนเตรียมพร้อมบริหารจัดการบุคลากรกลุ่ม Talent 
และ Successor 
– สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ 
– จัดทํา คู่มือการทํางาน จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

งานรักษา 
สร้างความ
ผูกพัน และ

ทุ่มเท 

  บุคลากรที่มี
ความสามารถ หรือมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางลาออก 

 - การพิจารณาค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
- การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

ด้านการ
บริหาร
การเงิน 

งานติดตาม
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

 - ติดตามเร่งรัดผู้อํานวยการหลักสูตรเป็นประจําทุกไตร
มาส 
 - จัดทําสถิติการใช้งบประมาณของแต่ละหลักสูตร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

  ออกใบแจ้งหน้ี
ผิดพลาด 

 - วางแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นจุดสําคํญ/ข้อควรระวังในการ
ออก และตรวจสอบใบแจ้งหน้ี 

   รายได้จากค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียม
การศึกษา/การให้บริการ
ทางวิชาการ และ
งานวิจัย น้อยกว่าที่
ประมาณการมาก 

 - จัดทําแผนสาํรองชดเชยรายได้ที่หายไป 
 - ปรับลดแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง 

ด้านการ
บริหาร
การเงิน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

  ถูกเบ้ียวหน้ี (จัดเก็บไม
ได้) 

 - จัดผู้รับผิดชอบติดตามทวงถามหน้ี 
- ดําเนินการปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการฟ้องร้อง ดําเนินคดี 
 - ลงทะเบียน Blacklist 

งานเบิก
จ่ายเงิน  

เกิดการทุจริตของ
บุคลากร 

 - แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีออก
จากกัน 
 - หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน(ทุก 2-3 ปี) 
- จ่ายเงินใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ิมขึ้น และลด
การจ่ายเช็ค 
 - มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอนของการ
เบิกจ่ายเงิน 

งานกํากับดูแล
การบริหาร

จัดการการเงิน 
(คกก.) 

การบริหารค่าใช้จ่ายไม่มี
ประสิทธิภาพทําให้มี
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการ
ดําเนินงานของคณะสูง 

 - จัดต้ังคณะกรรมการที่เป็นอิสระเพ่ือตรวจสอบการ
บริหารงานงบประมาณของคณะฯ 
- จัดทําโครงการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และความสูญเสียที่
ไม่จําเป็น 

ความมั่นคงทางการเงิน
ลดลง จนอาจทําให้ขาด
สภาพคล่อง 

 - เพ่ิมรายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย 
 - บริหารจัดการทรัพย์สินให้ก่อเกิดรายได้ 
- กํากับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนเพ่ือ
ประมาณการกระแสเงินสดอย่างเพียงพอ 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

งานลงทุน /หา
ผลประโยชน์
จากเงิน 

  อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน และหารายได้
จากทรัพย์สินทาง
การเงินตํ่ากว่าเป้าหมาย
ที่ต้องการมาก 

 - นําเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินไปลงทุนในอัตราผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น 
- . กระจายการลงทุนนําเงินไปลงทุนกับกองทุนรวมของ
มหาวิทยาลัย 
 - ลงทุนในกองทุนรวมของมหาวิทยาลัยในสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 - แต่งต้ังมอบหมายให้มผีู้เช่ียวชาญ หรือ ที่ปรึกษาที่มีความ
ชํานาญเฉพาะทางด้านการลงทุนประจําส่วนงาน 
 - มีมาตรการติดตามกํากับกระแสเงินสดรบัจ่ายอย่าง
ใกล้ชิดย่ิงขึ้นอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการลงทนุ
จัดหาผลตอบแทนจากเงินสดส่วนเกิน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์   กําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ผิดพลาด ไม่
ตอบโจทย์องค์กร และ
กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปัจจุบัน และอนาคต  

  

    ไม่สามารถขบัเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานได้ 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหารเรื่องการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
 - พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารยุทธศาสตร์ 
 - กําหนดขอบเขต ขอบข่ายงานของมาตรการ โครงการ 
กิจกรรม และงานที่ต้องเพ่ิม/ปรับปรุง/พัฒนา และ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  
 - มีการติดตามความก้าวหน้า และผลงาน ประจําทุก 3 
เดือน 

ค่านิยม และ
วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 

  นิสิต และบุคลากรขาด
ค่านิยมร่วม และการสืบ
สานวัฒนธรรมองค์กรที่
ดี 

 - แผนส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของคณะ 
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(ตัวอย่าง) รายการความเสี่ยง และแผนรับมือความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) 
(แยกตามภารกิจหลัก และกระบวนการ/กิจกรรมหลักที่สําคัญ) 

ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

วิจัย บริหารงานวิจัย งานวิจัยมีจํานวนลดลง 
ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้
เข้าถึงนักวิจัยเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
2. จัดสรรเงินงบประมาณของคณะฯ เพ่ือการวิจัยให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการวิจัยที่เป็นทีม 
3. พิจารณาปรับภาระงานให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
มากที่สุด 
4. สนับสนุนการทํางานวิจัยแบบมุ่งเป้า และมีความเช่ือมโยง
ระหว่างศาสตร์ ในประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญ เช่น อาหาร 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดสรรทุนวิจยัจากแหล่งทุน
ภายใน  
5. สร้างแรงจูงใจการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนเงินทุน
สําหรับการตีพิมพ์และนําเสนอผลงานวิจัย 
6. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยัในรูปแบบ Star หรือ Research 
Unit 
7. ส่งเสริมกิจกรรมหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยทั้งด้านการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 
8. จัดจ้างอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญต่างชาติ มาสอน/ให้คําปรกึษา
แก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิจัยเพ่ิมขึ้น 

ความปลอดภัย
ห้องวิจัย 
ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการไม่ได้
การรับรอง
มาตรฐานสากล 

1. มีแผนการตรวจติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
2. มีแผนการจดัทําบัญชีรายช่ือบุคลากรที่ผา่นการอบรมความ
ปลอดภัยภายในห้องปฎิบัติการ 

บริหารงานวิจัย ไม่สามารถได้รบัทุน
วิจัยจากแหล่งภายนอก 
จากการชาดความ
ร่วมมือกันของ
คณาจารย์และนักวิจัย 

1. ระดมความคิดในฝ่ายวิจัย เพ่ือหาทิศทางการวิจัยของ
สถาบันฯ ที่ชัดเจนย่ิงขึ้น และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เก้ือกูลกันในระหว่างนักวิจัย เช่น ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย/
ตีพิมพ์ผลงาน 

ผลงานวิจัยที่ได้รับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล 
SCOPUS/ISI มีจํานวน
น้อย 

1. กําหนดภาระงานอาจารย์และนักวิจัยต้องมีบทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติและกําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมดต้องมีบทความวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยรวม
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 
2. มีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาทําโครงการร่วมกับอาจารย์
และนักวิจัยสถาบันฯ 
3. สนับสนุนให้นักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ 
4. สร้างขวัญ และกําลังใจโดยการยกย่องและมอบรางวัล
สําหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ 
5. ส่งเสริมให้มรีะบบพ่ีเลี้ยงระหว่างศาสตราจารย์อาวุโสกับ
อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ 

บริหารงานวิจัย งานวิจัยล่าช้า ไม่
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ จาก
อุปสรรคในการบริหาร
งานวิจัยภายใต้
ข้อบังคับจุฬาฯ เรื่อง
การบริหาร
โครงการวิจัย พ.ศ. 
2529  

1. จัดทําแนวปฏิบัติเบ้ืองต้นในการบริหารงานวิจัยของสถาบัน
ฯ ระหว่างรอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย 
2. เร่งติดตามแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย แล้วนํามาปรับใช้กับการบริหารงานของสถาบันฯ 
3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน 

บริหารงานวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยที่
ได้มีจํานวนลดลง 

1. กระตุ้นให้บุคลากรที่เป็นทีป่รึกษากลุ่มวิชาการและนักวิจัย
หาทุนวิจัยให้มากหลายสาขาขึ้น 
2. สนับสนุนนักวิจัยทุกระดับให้ได้รับทุนวิจัยด้วยตนเอง 

วิจัย บริหารงานวิจัย โครงการวิจัยที่มี
คุณภาพไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก 

1. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังแล้ว ทําการประเมินและ
คัดเลือกโครงการวิจัยก่อนการรับทุน 
2. จัดทําแบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัย พร้อมแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือประเมินโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
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ภารกิจ
หลัก 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

นํางานไปใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ และ
ตอบสนอง ความ
ต้องการของสังคมมี
น้อย 

1. จัดทําแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) ของ
สถาบัน 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ตามความ
เช่ียวชาญเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาแผนงาน วิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยที่เน้นการนําไปใช้ประโยชน์กับเครือข่ายภายนอก 
3. จัดให้มีคลินิกวิจัยและระบบให้คําปรึกษานักวิจัย (นักวิจยัพ่ี
เลี้ยง) 
4. จัดทําระบบและกลไกการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 

บริการ
วิชาการ 

การจัดงาน
บริการวิชาการ 

มีผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และ
นานาชาติ จํานวนน้อย 

1. จัดหาความร่วมมือและเครือข่ายทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจัดประชุม 
2. ประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเตรียมการจัดประชุมภายในปี 2560 

  การบริการ
วิชาการ 

การให้บริการวิชาการ
ตามเง่ือนไขแห่งสัญญา
ไม่สําเร็จตามเป้าที่ต้ัง
ไว้ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารโครงการ (Project System: 
MS Dynamics NAV 2016-โปรแกรมสนับสนุนการทํางาน 
เช่น งานจัดการโครงการ งานบัญชี-การเงิน งานพัสดุ) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให้สามารถสําเร็จลลุว่งตามเง่ือนไข
แห่งสัญญา                                   
2. การพิจารณาประเภทงานโครงการ รวมทัง้เง่ือนไข/ข้อจํากัด
ในการรับงานของแหล่งทุน/กองทุนวิจัย ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงโอกาสสําเร็จในทางปฏิบัติและความ
เหมาะสมของผลตอบแทน 
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(ตัวอย่าง) รายการความเสี่ยง และแผนรับมือความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) 
(แยกตามภารกิจสนับสนุน และกระบวนการ/กิจกรรมหลักที่สําคัญ) 

ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ด้าน
สื่อสาร
องค์กร 

รักษา
ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงที่ดี 

หน่วยงานไม่เป็นที่
รู้จัก หรือไม่ได้รับการ
ยอมรับจาก
กลุ่มเป้าหมาย และ
สังคมวงกว้าง 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงภายใน
สถาบันด้วยการใช้สื่อที่มผีลกระทบในระดับกว้าง 
4. จัดทําข้อมูลผู้มาติดต่อ ผู้เก่ียวข้องด้านต่างๆ 
(ผู้ใช้บริการ) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลผู้มี
อุปการคุณ เป็นต้น 
5. จัดทําแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในระยะที่มี
การเปลี่ยนแปลงสถาบัน 
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมกิจกรรมแนะนําสถาบันในเชิงรุก 
7. เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
รู้จัก 
8. ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการที่
แสดงถึงความเช่ียวชาญสู่เวทีภายนอกทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ด้านกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

แก้ไข จัดการ
การไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

บุคลากรปฏิบัติงานไม่
ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฏหมายต่างๆ แก่ผู้บริหาร, บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
2. แจ้งเวียนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายต่างๆของ
มหาวิทยาลัยทางระบบ Less paper เพ่ือที่หน่วยงาน
ต่างๆจะได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง 

บุคลากรผ่าฝืนปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

1. จัดให้มีการช้ีแจงแนวปฏิบัติและบทลงโทษ พร้อมแจก
คู่มือแนวปฏิบัติ 

มีการนําเน้ือหาหรือ
ภาพที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
ไปใช้โดยไม่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา จน
ทําให้ถูกฟ้องร้อง หรือ
ถูกปรับ 

1. กําหนดให้ใช้เน้ือหาหรือรูปภาพจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
ได้ 
2. ขออนุญาตในการนําเน้ือหา หรือรูปภาพมาใช้งานอย่าง
ถูกต้องทุกครั้ง 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ถูกฟ้องร้อง ถูกปรับ 
จากการละเมิดลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. มีการจัดอบรมความรู้เก่ียวกับกฏหมายพรบ.ลิขสิทธ์ิ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. สํารวจการใช้งานซอฟท์แวร์ในทุกหน่วยงานเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาจัดหาซอฟท์แวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ิเป็น
ประจําทุกปี 

บริหารสัญญา 
(วิสาหกิจ) 

ผิดสัญญาซื้อ-ขายกับ
หน่วยงานราชการ จน
ถูกเรียกเก็บค่าปรับ 
(จัดหาสินค้าไม่ทัน ไม่
ครบ ต่อการส่งมอบ 
ทําให้มีสินค้าคา้งส่ง) 

1. การตกลงทําสัญญาซื้อขายทุกคร้ังฝ่ายบริหารสินค้าต้อง
เป็นผู้ลงนามรับผิดชอบร่วมกับฝ่ายขาย 
2. จัดเก็บสถิติความสูญเสีย จากการเรียกเก็บค่าปรับเพ่ือ
นําแก้ไข 

ควบคุม
มาตรฐาน

การปฏัติงาน 
(วิสาหกิจ) 

ไม่สามารถรักษา
มาตรฐานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานสาขา ให้มี
มาตรฐานการ
ให้บริการตามที่
กําหนดได้ 

1. ดําเนินการตรวจเยี่ยมสาขาให้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่าง
เคร่งครัด 

ด้านพัสดุ ตรวจเช็คพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

เอกสารสําคัญ/
เอกสารลับ สูญหาย 

1. จัดหาสถานที่ และวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมสําหรับ
จัดเก็บเอกสารสําคัญ/เอกสารลับ 
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร เช่น การจัดเก็บไว้ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิตอล, CD-ROM เป็นต้น 

ด้านพัสดุ ตรวจเช็คพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สูญหาย 1. จัดให้มีการตรวจสอบบุคลากรในระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. หมั่นตรวจเช็คจํานวนครุภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ 
3. จัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ 
4. ตรวจสอบครุภัณฑ์ ช่วงจัดเก็บหลังการใช้งานทุกคร้ัง 

ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(IT) 

Data / 
Information / 
MIS 

ระบบฐานข้อมูล ไม่
ตอบโจทย์การใช้งาน
ในอนาคต 

1. จัดทําแผนการประชุมระดมสมองเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคร้ังต่อไป 

เกิดความเสียหายต่อ
ระบบฐานข้อมูล 

1. จัดให้มีการตรวจสอบบํารุงรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของเคร่ืองมือในการทํางาน เช่น ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า เป็นต้น  
2. การสํารองข้อมูลสําคญัตามรายการที่กําหนด ทุก
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

สัปดาห์โดยใช้ External hard disk แล้วนําไปไว้ในสถานที่
ปลอดภัยหรือการใช้ G-Cloud 

Network ระบบ Network ล่ม 1. จัดให้มีการตรวจสอบระบบ ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. การกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลสําคัญทางธุรกิจ โดย
กําหนด Password เฉพาะสําหรับบุคลากร และมีการ
เปลี่ยน Password ทุก 6 เดือน     
3. สอบถามและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
4. จัดต้ังงบประมาณ สําหรับการซ่อมบํารุง และการต่อ
สัญญาบํารุงรักษาอุปกรณ์ 

IT Security เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ถูกจู่โจมด้วยมัลแวร ์
(Virus)/ถูก Hack 
ข้อมูลทีส่ําคัญ 

1. ประสานงานกับฝ่าย IT ในการดูแลระบบและกู้ข้อมูล
รวมถึงตรวจเช็คระบบงานเป็นประจําทุกไตรมาส และทํา
แผนงานรองรับกรณีเกิดเหตุกาณ์ไม่คาดฝัน 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ความปลอดภัย
ในการ

ปฏิบัติงาน / 
สถานที่

ปฏิบัติงาน 

เกิดอัคคีภัย/เกิดเพลิง
ไม้ 

1. มีการซักซ้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยประจําปีเพ่ือเตรียมการ
รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับนักศกึษาและ
บุคลากรทุกคน  
2.จัดทําแผนผงัของอาคารให้ชัดเจน 
3. หมั่นตรวจสอบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ดับเพลิง 
4. ประสานงานกับส่วนงานอาคารสถานที่และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ 
5. จัดทําโครงการปรับปรุงสัญญาณเตือนภัย ด้านอัคคีภัย 
ปีงบประมาณ 2561 
6. กํากับติดตามผลการดําเนินงานของการไฟฟ้า 

ถูกโจรกรรมทรัพย์สิน 
และ/หรือถูกทาํร้าย
ร่างกาย 

1. การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารสถานที่
ทํางาน และประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทํางาน เช่น 
ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
2. จัดทําการประชาสัมพันธ์ 
3. จัดเจ้าหน้าที่นอกเคร่ืองแบบ เข้าควบคุมสังเกตการณ์
และวางแผนจบักุม 

บุคลากรจมนํ้า 1. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ
ช่วยชีวิตขั้นต้นให้แก่บุคลากรทุกคน 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ความปลอดภัย
ในการ

ปฏิบัติงาน / 
สถานที่

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีอาการ
ภาวะที่มีลิ่มเลอืดอุด
หลอดเลือด (Hesrt 
attack) และภาวะที่
สมองขาดออกซิเจน
เน่ืองจากเลือดไปเลี้ยง
สมองไม่พอ (Cerebro 
Vascular Accident) 

1. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ
ช่วยชีวิตขั้นต้นให้แก่บุคลากรทุกคน 
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน 
3. ติดต้ังเครื่องประตุกหัวใจ (AED) ประจําสนามกีฬา 
4. จัดหาเจ้าหน้าที่แนะนําการใข้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องแก่
ผู้ใช้บริการ 

เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากร จากอาคาร
สถานที่ที่มีอายุการใช้
งานมาก 

1. ขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดหาอาคารใหม่เพ่ือทดแทนอาคารเดิม 
2. จัดต้ังหน่วยงาน Facility Management และ
กระบวนการทํางานที่เก่ียวข้อง 

ถูกบุกรุกพ้ืนทีจ่าก
บุคคลภายนอก /เกิด
ข้อพิพาทระหว่างจุฬา
ฯ กับบุคคลภายนอก 

1. ประสานมหาวิทยาลัยในการทําผังพ้ืนที่และการช้ีแจง
แก่ชุมชน 
2. วางแผนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน ให้เกิดการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยในพ้ืนที ่

บุคลากรได้รับ
อันตรายจากการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกสถานที ่

1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุ/ประกันการเดินทางให้แก่
บุคลากรทุกคน 
3. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในทุก
สถานการณ์ 

ภัยธรรมชาติ 
(อุทกภัย/วาต
ภัย) 

การดําเนินงานที่
สําคัญหยุดชะงัก จาก
ภัยธรรมชาติและ
อุบัติภัย 

1. จัดหาช่องทางสํารอง สําหรับการทํางานผ่านระบบ
ออนไลน์ จากที่พักอาศัย 
2. จัดเก็บอุปกรณ์สําคัญในสถานที่ปลอดภัย เพ่ือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 

งานโครงสร้าง 
และวางแผน
อัตรากําลัง 

ไม่สามารถหาบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถทดแทน
ได้ทัน 

1. การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและปรับค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับภาระงานและความรู้ ความสามารถ และ
สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจ 
2. จัดหาผู้ทําหน้าที่แทน หรือต่อสัญญาผู้บรหิารเดิมต่อไป 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

งานรักษา สร้าง
ความผูกพัน 
และทุ่มเท 

ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

1. สร้างบุคลากรทดแทน 
2. จัดให้มีการหมุนเวียนพนักงานเพ่ือเรียนรู้งาน ทําให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
3. จัดอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
4. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ทํางาน 
5. เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณทรงวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมา
ช่วยงาน 

บุคลากรไม่มีความ
ผูกพัน ทุ่มเท/ไม่มีใจ
ในการทํางาน 

1. มีการวิเคราะห์ปัญหาและช้ีแจงต่อมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับ
การปรับเปลี่ยนไปอยู่ในตําแหน่งที่มีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่ชัดเจน 
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ด้านการ
บริหาร
การเงิน 

งานจัดเก็บ
รายได้  

รายได้จากการ
ดําเนินงานไม่พอกับ
รายจ่าย (ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน) 

1. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ิม
ความคุ้มค่า คุ้มราคาและยึดหลักความพอเพียง 
2. ต้ังงบประมาณสํารองไว้ในกรณีมีเหตุจําเป็น เร่งด่วน 
และฉุกเฉิน 

อัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนและเงินฝาก
ธนาคารลดลง 
เน่ืองจากเงินปันผล
และอัตราดอกเบ้ีย
ลดลง 

1. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ิม
ความคุ้มค่า คุ้มราคาและยึดหลักความพอเพียง 

ถูกตัดงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

1. แสวงหาเครือข่ายที่สามารถให้การสนับสนุน 
2. สร้างความสัมพันธ์โดยการทํากิจกรรมกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

ถูกผิดนัดชําระหน้ี/ถูก
เบ้ียวหน้ี 

1. จัดผู้รับผิดชอบติดตามทวงถามหน้ี 
2. ดําเนินการปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการฟ้องร้อง 
ดําเนินคดี 
3. ลงทะเบียน Blacklist 

งานติดตามการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมวางแนวทางการปรับใช้เงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2. ศึกษาการปรับใช้เงินงบประมาณให้ละเอียดมากข้ึน 
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ภารกิจ 
สนับสนุน 

กระบวนการ / 
กิจกรรมหลกั 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 

(ตัวอย่าง) แผนรับมือความเสี่ยง 
(พิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน) 

การบริหาร
การเงินและการ
ลงทุน 

การบริหารการเงิน
และการลงทุนมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้
โครงการล่าช้า/
เสียหาย 

1. จัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารเงินและการ
ลงทุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
2. ทบทวน ปรับปรุงประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายการ
ลงทุนและข้อจาํกัดในการลงทุน และประกาศที่เก่ียวข้อง
ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป  
3. ติดตามการลงทุนของส่วนงานเป็นรายไตรมาส และแจ้ง
เตือนส่วนงานท่ีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ให้
ดําเนินการแก้ไข 
4. รายงานผลการจัดสรรเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทน
ให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนงานเป็นระยะ เพ่ือให้มุมมองที่
เป็นประโยชน์ในการบริหารการเงินแก่ผู้บริหารทุกระดับ 

ด้าน
การตลาด 
และการ
ขาย 

(วิสาหกิจ) 

การขายสินค้า ยอดขายไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
เน่ืองจากความผันแปร 
การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 

1. ปรับแผนการขายให้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แต่ละครั้ง 

จํานวนผู้สนับสนุน 
และรายได้จากการ
สนับสนุนรายการ
ลดลง 

1. สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ิมเติม ขยายผลการผลิตรายการ
ด้านภาพหรือโทรทัศน์เพ่ิมขึน้ 
2. เพ่ิมช่องทางการรับฟังทาง Application และ Social 
media เช่น youtube ,Facebook 
3. ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ิมเติม 

 



 แผน และรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ …2561…… หน่วยงาน ………………….

1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเส่ียง

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

ส่ิงท่ีด าเนินการแล้ว + 
ผลด าเนินงานตามแผนฯ

(ผล KRI (ถ้ามี))

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

ส่ิงท่ีด าเนินการแล้ว 
+ ผลด าเนินงานตามแผนฯ

(ผล KRI (ถ้ามี))

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

(1) (2) 
เช่ือมโยง (1)

(3) 
เช่ือมโยง (2)

(4)
เช่ือมโยง (2)

(5)
เช่ือมโยง (2)

(6) 
เช่ือมโยง (2) (4) (5)

(7)
เช่ือมโยง (4) (5)

(8)
ตามเกณฑ์ประเมิน

(9)
เช่ือมโยง (8) (7) (6)

(10)
เช่ือมโยง (1) (2)

 (4)

(11)
เช่ือมโยง (9) (10)

(12)
เช่ือมโยง (7) (11)

(13)
ตามเกณฑ์ประเมิน

(14)
เช่ือมโยง (9) (10) (11)

(15)
เช่ือมโยง (12) 

(14)

(16)
ตามเกณฑ์ประเมิน

วัตถุประสงค์ 
+ ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ความเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง-สาเหตุเส่ียง ผลกระทบของ
ความเส่ียง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบใน

ปัจจุบัน

ความเส่ียงคงเหลือ (ณ ต.ค....) แผนการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
(ส่ิงท่ีจะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+

ก าหนดการ)

KRI 
+ ค่าเป้าหมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. มี.ค. .......) 5.2 รอบ 12 เดือน (ณ. ก.ย. .......)
ความเส่ียง

(ไม่ใช่ปัญหา
ปัจจุบัน)

2. ระบุความเส่ียง/เหตุการณ์ 3. ประเมินความเส่ียง 5. ติดตามและประเมินผล
RM 1 (Rev.5)

ขอ้แนะน ำ จดุส ำคัญ

ในกำรกรอกแบบฟอรม์

ระบวุตัถปุระสงคแ๋ละเป้าหมายส าคญั ที่

กงัวลใจวา่จะไมบ่รรลผุลตามทีต่อ้งการ 

(ท ัง้จากยทุธศาสตร ์พนัธกจิ งานประจ า

ส าคญั)

S : Strategic Risk (ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องหนว่ยงาน) 

O : Operation Risk (ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน) 

F : Financial Risk (ความเสีย่งดา้นการเงนิ งบประมาณ) 

C : Compliance Risk (ความเสีย่งดา้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั / มาตรฐาน) 

R : Reputation Risk (ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง และภาพลกัษณ)์ เช่น คณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลในองคก์ร 

H : Hazard and Diaster Risk (ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ) เช่น ภยัพบิตั ิอนัตราย

ปจัจยัภายใน และภายนอกทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เลอืกเฉพาะทีส่ าคญั(ตอ่โอกาสเกดิความเสีย่ง) 

ปจัจบุนัมกีารจดัการ/ควบคมุไมเ่พยีงพอ

ตอ่องคก์ร / หนว่ยงาน

(ตอ่เป้าหมาย การด าเนนิงาน การเงนิ ชือ่เสยีง

 ความปลอดภยั ทรพัยส์นิ เป็นตน้) ระบเุฉพาะมาตรการ และสิง่ทีไ่ด ้

ด าเนนิการอยูแ่ลว้ในปจัจบุนั และ

ผูร้บัผดิชอบด าเนนิการ (โดยไมร่วม

สิง่ทีจ่ะท าในอนาคต)

กลยทุธ ์4T (Take, Treate, Transfer, 

Terminate) รวมถงึ นโยบาย/มาตรการ/งาน/

กจิกรรม/โครงการทีต่อ้งท าเพิม่เตมิ เพือ่ลดโอกาส

เกดิ หรอืลดผลกระทบ ใหค้วามเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีย่อมรบัได้

ก าหนด KRI (ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง) แจง้เตอืนภยั

กอ่นเกดิเหตกุารณค์วามเสีย่ง สว่นใหญเ่ป็นตวัชีว้ดั

น า (Leading Indicator)

 และคา่เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัระดบัทีย่อมรบัได้

ของหนว่ยงาน

พจิารณาระดบัโอกาสเกดิ และระดบัผลกระทบที่

คงเหลอื หลงัการควบคมุปจัจบุนั

(จากเกณฑป์ระเมนิโอกาสเกดิ และผลกระทบที่

หนว่ยงานยอมรบัได)้

ระดบัความเสีย่งคงเหลอื 

หลงัการควบคมุปจัจบุนั เกณฑ ์3 x3
เกณฑ ์3 x3

ระบเุหตกุารณท์ีก่งัวลใจวา่อาจเกดิข ึน้ใน

อนาคตทีท่ าใหว้ตัถปุระสงคแ๋ละเป้าหมาย

ไมบ่รรลผุลตามทีต่อ้งการ (ไมใ่ช่ปญัหา

ปจัจบุนั)

1



 แผน และรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ …2561…… หน่วยงาน ………………….

1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเส่ียง

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

ส่ิงท่ีด าเนินการแล้ว + 
ผลด าเนินงานตามแผนฯ

(ผล KRI (ถ้ามี))

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

ส่ิงท่ีด าเนินการแล้ว 
+ ผลด าเนินงานตามแผนฯ

(ผล KRI (ถ้ามี))

โอกาสเกิด 
x ผลกระทบ

ระดับความ
เส่ียงคงเหลือ

(1) (2) 
เช่ือมโยง (1)

(3) 
เช่ือมโยง (2)

(4)
เช่ือมโยง (2)

(5)
เช่ือมโยง (2)

(6) 
เช่ือมโยง (2) (4) (5)

(7)
เช่ือมโยง (4) (5)

(8)
ตามเกณฑ์ประเมิน

(9)
เช่ือมโยง (8) (7) (6)

(10)
เช่ือมโยง (1) (2)

 (4)

(11)
เช่ือมโยง (9) (10)

(12)
เช่ือมโยง (7) (11)

(13)
ตามเกณฑ์ประเมิน

(14)
เช่ือมโยง (9) (10) (11)

(15)
เช่ือมโยง (12) 

(14)

(16)
ตามเกณฑ์ประเมิน

วัตถุประสงค์ 
+ ค่าเป้าหมาย

ประเภท
ความเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง-สาเหตุเส่ียง ผลกระทบของ
ความเส่ียง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบใน

ปัจจุบัน

ความเส่ียงคงเหลือ (ณ ต.ค....) แผนการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
(ส่ิงท่ีจะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+

ก าหนดการ)

KRI 
+ ค่าเป้าหมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. มี.ค. .......) 5.2 รอบ 12 เดือน (ณ. ก.ย. .......)
ความเส่ียง

(ไม่ใช่ปัญหา
ปัจจุบัน)

2. ระบุความเส่ียง/เหตุการณ์ 3. ประเมินความเส่ียง 5. ติดตามและประเมินผล
RM 1 (Rev.5)

เป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศทางด้าน

การวิจัย

มีผลงานวิจัย/
ผลงาน

สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
ยอมรับสูง 

ระดับ ….. ข้ึนไป

อาจารย์/
นักวิจัยท่ีมี

ความสามารถมี
จ านวนลดลง 
จนไม่เพียงพอ
ต่อการเป็น

มหาวิทยาลัย
วิจัย

S (ด้านกลยุทธ์) (C1) อาจารย์/นักวิจัยท่ีมี
ความสามารถถูกดึงตัว
จากภาคเอกชน/
มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิด
หลักสูตรเพ่ิม/Research 
fellow จากต่างประเทศ
(C2) อาจารย์/นักวิจัยท่ีมี
ความสามารถเกษียณอายุ
เป็นจ านวนมาก ในอีก 3 ปี
(C3) ผลตอบแทนไม่จูงใจ
อาจารย์/นักวิจัย
(C4) ทุนสนับสนุนการท า
วิจัยไม่เพียงพอ
(C5) กฎ ระเบียบภายใน
องค์กรไม่เอ้ืออ านวย
(C6) มีภาระงานเอกสาร 
และงานธุรการมาก

ด้านช่ือเสียง 
(จากการถูกลด
อันดับ
มหาวิทยาลัย)

1. มีการให้เงินเพ่ิม
พิเศษตามจ านวน
งานวิจัย (C3)
2. เปิดรับอาจารย์/
นักวิจัยใหม่ท่ี
ศักยภาพสูงเพ่ิม 
(C1,C2)
3. การต่ออายุ
บุคลากรท่ีเกษียณ
จะพิจารณาเฉพาะ
รายท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ (C2)

3 x 2 High 1. สร้างเครือข่ายการร่วมมือการท า
วิจัยร่วมกัน/การแลกเปล่ียน
อาจารย์/นักวิจัยกับสถาบัน/องค์กร
ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัยท้ังภายใน
 และต่างประเทศ (C1,C2)
2. จัดระบบ Mentor ให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ได้ท างานกับอาจารย์/นักวิจัย
มืออาชีพท่ีมีความสามารถสูง 
(C1,C2)
3. ส ารวจความต้องการ และความ
คาดหวังของอาจารย์/นักวิจัย และ
ปรับระบบผลตอบแทน แรงจูงใจท่ี
เหมาะสมตรงความต้องการ (C3)
4. ก าหนดเป้าหมายให้ส านักบริหาร
วิจัยจัดหา และให้การสนับสนุนการ
ขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
มากย่ิงข้ึน/เพ่ิมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ร่วมพัฒนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (C4)
5. ท า Lean ปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุน ลดภาระงานเอกสาร และ
งานธุรการเพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัยใช้
เวลาสร้างผลงานวิจัยเป็นหลัก 
(C5,C6)

ทบทวนโดย……….........…...(QMR)    อนุมัติโดย ……….........(คณบดี/ผู้อ านวยการ)  ผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี  ...... /25....  วันท่ี ................

ผลกระทบ

ตวัอยำ่ง
กำรกรอกแบบฟอรม์

โอกาสเกดิ
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