บทที่ 1
บทนํา
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่ พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึน้ ในอนาคต และมี ผลกระทบ หรือทําให้การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทัง้ ในด้านยุทธศาสตร์
การปฏิบัติ งานการเงิน และการบริ หาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ความเสี่ยงจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ดําเนินงานและนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กรแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมือง
2. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่
สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สําหรับการ
ให้บริการ เช่น
1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กร(Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่ จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมที่ ดี โดยอาจเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคน ระบบหรือเหตุการณ์ภายนอก เช่น
1.2.1 การบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปทําให้การจัดสรรไม่เพียงพอ
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1.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นความเสี่ยงด้านการจัดการฐานข้อมูล เช่น การนําข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือด้านโสตทัศนูปกรณ์ ระบบการจัดเก็บและการยืมคืนครุภัณฑ์
บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ในด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
1.2.3 ด้านการงบประมาณ การเงิน และบัญชี
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยตามไตรมาสหรือเจ้าหน้าที่
การเงินยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบทางด้านการเงิน เป็นต้น
1.2.4 ด้านการพัสดุ
ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เหมาะสม (สถานที่จํากัด) ความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ หรือ
การจัดซื้อมีการจัดซื้อจํานวนมากเมื่อช่วงปลายงบประมาณทําให้ปริมาณงานไม่สม่ําเสมอหรือเบิกจ่าย
ไม่ทัน เป็นต้น
1.2.5 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรมีปริมาณงานจํานวนมากทําให้งานไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือการที่ไม่
มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่จําเป็นในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
หรือการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในบางกระบวนงานยังไม่ชัดเจน
2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง ที่ จะทําให้ ไม่บรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุ ได้ด้วยว่าเหตุการณ์ นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบุ ควรเป็นสาเหตุ ที่แท้จริ ง เพื่อจะได้ วิ เคราะห์และ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นหากเกิ ด
เหตุ การณ์ ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ ได้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และน้อย
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุ การณ์ ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ ยงลดลงอยู่ใน
ระดับที่องค์กรรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธีดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในกาจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
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2. การลด การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
3. การกกระจายความเสี่ยง หรื การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ กิจกรรมนั้นไป
5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
การบริ หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริ หารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทัง้ กระบวนการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ เป้าหมาย ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภู มิ ขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุน
และการมี ส่ วนร่วมในการบริ หารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
6. การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขัน้ ตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด
ความเสี่ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภทคือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนด
ขึน้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธี การควบคุมที่กําหนด
ขึน้ เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
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แผนการจัดการความเสี่ยง
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มีหลักการและความจําเป็นในการบริ หารความเสี่ยงมาจาก พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ปัจจุบันการบริ หารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มี
ระบบสามารถนําไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพื่อบ่งชี้ เหตุการณ์ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับ
ความสําคัญ และจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในองค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ หน่วยงานในองค์กรยอมรับได้ รวมไปถึงกําหนด
กรอบการดําเนิ นงานเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่ นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
2. เพื่อให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ การดําเนินงานไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้
มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้มีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึน้ ในอนาคต
เพื่อให้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
การดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา
2. จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง
3. พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
4
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4. ดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
5. สรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554-2557
การประเมินผล
จากการสรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
คณะดําเนินงานที่ดําเนินการจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานความร่วมมือ
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา
หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานพัสดุกลาง
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

5
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

หน้า 6

บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การกําหนดโอกาส
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
กรณีที่ 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน
ระหว่าง 1- 6 เดือน ต่อครั้ง
ระหว่าง 7 - 12 เดือน ต่อครั้ง
มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง
มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

กรณีที่ 2
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ร้อยละของโอกาสที่เกิดขึ้น

ระดับคะแนน

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มากกว่า 80 %
71 - 80%
61 - 70%
51 - 60 %
น้อยกว่า 51 %

5
4
3
2
1

เกณฑ์กําหนดผลกระทบ
ผลกระทบต่อองค์กรด้านชื่อเสียง
ผลกระทบต่อองค์กร
ความเสียหาย
สูงมาก
มีการเผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเป็นวงกว้าง
สูง
มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวอยู่วงจํากัดในต่างประเทศ
ปานกลาง
มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบับ 2 - 3 วัน

ระดับคะแนน
5
4
3

น้อย

มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วัน

2

น้อยมาก

ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

1

ผลกระทบด้านความสําเร็จ
ผลกระทบทีเ่ กิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความเสียหาย
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60 %
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 60 - 70 %
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 71 - 80 %
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 81 - 90 %
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า 90 %

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ที่มา: แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
7
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-57
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

รายการความเสี่ยง

1. กลยทธ์/ยุทธศาสตร์
1.1 ด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษา และการพัฒนากําลังคน
1.1.1 การผลิตนักเรียน 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
และพัฒนานักศึกษาที่มุ่ง
ปวช. และระดับปวส. ได้
ส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่
งานทําตรงสาขาวิชาหรือ
พึงประสงค์ และตรงตาม
สาขาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ
ความต้องการของ
ต่าํ
ประเทศ

โอกาส ผลกระ
ทบ
4

3

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)
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1. ดําเนินการศึกษาข้อมูลภาวะ การ
หางานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
เพื่อให้ทราบความต้องการของ
การหางานทําของผู้สําเร็จ
การศึกษา
2. ติดตามข้อมูลการได้งานทําของ
บัณฑิต โดยการทํา website
ศิษย์เก่าและให้แจ้งกลับมาเมื่อได้
งานแล้ว
3. ติดตามความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตนักเรียน
นักศึกษาทุกสาขาวิชา
4. จัดอบรมเสริมทักษะทางด้านการ

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
- งานแนะแนว
การศึกษา

8
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม

1.1.2 การดําเนินงานด้าน

หลักสูตร

รายการความเสี่ยง

1. การจัดทําแผนการเรียนรู้

โอกาส ผลกระ
ทบ

3

5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)
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ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติเป็น
หลัก
5. ศึกษาความต้องการของสถาน
ประกอบการเพื่อนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอน
เร่งให้ทุกแผนกวิชาจัดทําการ
วิเคราะห์หลักสูตร
ทุกแผนกวิชาการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย

1. จัดทําโครงสร้างของคณะทํางาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
3. เร่งรัดให้แผนกวิชา ดําเนินการ
จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร - รองผู้อํานวยการ
แต่ละแผนกวิชาให้ชัดเจน
ฝ่ายวิชาการ
5. ติดตามความก้าวหน้าทุกๆ ไตร - ทุกแผนกวิชา
มาส (3 เดือน)
9
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม

1.1.3 การส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

รายการความเสี่ยง

1. การก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
(อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน)

โอกาส ผลกระ
ทบ

5

5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

25

6. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน ผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
ที่มีความรู้เพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
7. ประชุมเพื่อหาความซ้ําซ้อนของ
เนื้อหาในรายวิชา เพื่อเพิ่มพื้นที่
กับองค์ความรู้ใหม่
6. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา
1. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตามคู่มือนักเรียน นักศึกษา ในวัน
ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครอง
2. วิทยาลัยคัดกรองกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น
ทะเลาวิวาท ความรุนแรง อีกทั้งใน
เรืองการพนัน ยาเสพติดหรือ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ตลอดจนการขับขี่รถจักรยานบน
ถนนหลวง เพื่อให้ครู อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
3. จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการ
นักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม

รายการความเสี่ยง

2. การติดเกม การเล่นการ
พนัน และการมั่วสุม ของ
นักเรียน นักศึกษา
(ด้านการพนัน มั่วสุม ปัญหา
สังคม)

โอกาส ผลกระ
ทบ

5

5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)
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ในวันปฐมนิเทศ(วันเปิดภาคเรียน)
ทุกระดับชั้น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้วย
การทําโครงการหารายได้ในระหว่าง
เรียน
1. วิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการหนีเรียน การ
เล่นการพนันและการมั่วสุมในหอพัก
และชี้แจงระเบียบตามคู่มือนักเรียน
นักศึกษา(ส่วนงานปกครอง)เพื่อร่วมกัน
สร้างระเบียบทั้งในบ้านและหอพัก
2. วิทยาลัยจัดตั้งโปรแกรมป้องกัน
เว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมที่มีความรุนแรง
และเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
3. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการ
นักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม

รายการความเสี่ยง

3. การซื้อ จําหน่าย
แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึน
เมา บุหรี่ หรือยาเสพติด

โอกาส ผลกระ
ทบ

5

5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)
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4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อ
กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
เห็นสมควร
1. วิทยาลัยจัดพัฒนาระบบงานละ งานครูที่ปรึกษา
กิจกรรมในการแนะแนว ให้
งานแนะแนวการศึกษา
คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองด้วยการจัด
พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทใน
การแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน
สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่
จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและ
ให้คําปรึกษาด้านการดํารงชีวิต
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การศึกษาต่อและการมีงานทํา
ทั้งนี้ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า
12
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4. การแสดงพฤติกรรมทาง
ชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่
สาธารณะ หรือการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

โอกาส ผลกระ
ทบ

5

5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ
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เพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจน
จบการศึกษา
3. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อ
การกระทําผิดและจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบและ
อย่างต่อเนื่อง
4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อ
กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
เห็นสมควร
1. วิทยาลัยออกกฎระเบียบของ
วิทยาลัย(คู่มือ นักเรียนนักศึกษา)
เรื่องความผิดต่าง ๆ เรื่องหอพัก การ
ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ การแสดง
พฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมใน
ที่สาธารณะหรือการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน

ครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา(ส่วนหอพัก
นักศึกษา)
งานปกครอง

งานปกครอง
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1.1.3 เพื่อการบริการวิชาชีพที่ 1. ผลงานด้านการบริการ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิชาการที่ลงสู่ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลอย่าง
ชัดเจนมีสัดส่วนน้อย รวมทั้ง
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ในการทํางานด้านการ

โอกาส ผลกระ
ทบ

3

3

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

9

2. วิทยาลัยมีการจัดรณรงค์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมทางเพศ ที่
ถูกต้องอันได้แก่ การเขียนป้ายคํา
ขวัญ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหอพัก
เป็นต้น มีการให้คําปรึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพักของ
วิทยาลัยโดยครูผู้ดูหอพัก
3. วิทยาลัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
สนับสนุนกีฬา สันทนาการ กิจกรรม
ชมรมของนักเรียน กิจกรรม
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อกท.) ฯ ด้วยการ
ส่งเสริมให้ทําโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก
และกิจกรรมชมรมต่างๆ
1. ศึกษาข้อมูลหรือทําวิจัยสํารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อ
นํามาพิจารณาจัดทําโครงการ
บริการวิชาชีพ
2. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
ด้านการบริการวิชาชีพที่ชัดเจน

แผนกวิชาสามัญ(ครู
อาจารย์ประจําวิชา
ความปลอดภัย)

องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย(อกท.)ฯหน่วย
ฉะเชิงเทรา

- รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา
- ทุกแผนกวิชา
14
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บริการวิชาการค่อนข้าง
ยุ่งยากและกฎระเบียบมาก
1.2 ด้านการวิจัย
1.2.1 ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง 1. งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
ปัญหาชุมชน สังคม และ
ต่อการเพิ่มศักยภาพของ
ท้องถิ่น
วิชาชีพเกษตรและสาขาที่
เกี่ยวข้อง

การพัฒนาและปรับปรุง
ยิ่งขึ้น
3. สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และ
นักเรียนที่เป็นวิทยากรให้บริการ
ทางวิชาชีพแก่ชมุชน

3

4

12

2. งานวิจัยงานเชิงบูรณาการที่
ตอบสนองปัญหาชุมชน
สังคม และท้องถิ่น

3

4

12

3. ภาระงานด้านการสอนของ
อาจารย์มีปริมาณสูง ทําให้
ส่งผลกระทบต่อภาระงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาทาง

4

3

12

1. สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ที่
ควบคุมวิชาโครงการวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาระดับปวช.และระดับ
ปวส.
2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและ
สังคม
1. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชน เพื่อหาโจทย์
การทําวิจัยร่วมกัน
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์
1. กําหนดจํานวนภาระงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สอศ. ตั้งไว้

- รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- ทุกแผนกวิชา

- หัวหน้างานวิจัย
และพัฒนา
- ทุกแผนกวิชา
- รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา
15
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วิชาการ ตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. การให้ความสําคัญกับ
งานวิจัยที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงาน

โอกาส ผลกระ
ทบ

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

3

2

6

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ - รองผู้อํานวยการทุก
ผลงานวิจัยหรือลงเป็นบทความ ฝ่าย
ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย
- ทุกภาควิชา
2. ให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้
ลงตีพิมพ์แต่มีคุณค่าทางด้าน
สังคม

4

4
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1. สํารวจความต้องการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย
พื้นที่ แปลงทดลองตามอาคาร
2. เร่งซ่อมบํารุงอาคารห้องเรียนที่
ทรุดโทรมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
3. มีการจัดทําป้ายบอกวิธีการใช้แก่
นักเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ
จัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
4. มีอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย

1.3 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.1 เพื่อให้ครู บุคลากร
นักเรียนนักศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ปฏิบัติงาน สํานักงาน

1. อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติงาน แปลง
ทดลองเพราะโครงสร้าง
อาคารเรียนของวิทยาลัยมี
อายุการสร้างและอายุการใช้
งานมาเป็นเวลานาน

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา
- งานอาคารสถานที่

16
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

รายการความเสี่ยง
2 อุบัติเหตุจากการข้ามถนน
ของครู บุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
เพราะวิทยาลัยตั้งอยู่สองฝั่ง
ถนนใหญ่(สายฉะเชิงเทรากบินทร์บุรี) นักเรียนต้อง
เดินข้ามถนนทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
2.1 การบริหาร
2.1.1 เพื่อให้คณะมีการ
1. ความล่าช้าในขั้นตอนการ
บริหารจัดการตามหลักการ
ปฏิบัติงาน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด เช่น
ระบบรักษาความปลอดภัย

โอกาส ผลกระ
ทบ
5
5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)
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1. วิทยาลัยจัดทําโครงการรณรงค์ให้
นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัยมี
ความตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและ
บุคคลอื่นด้วยการปฏิบัติตามกฎ
จราจร และมีการข้ามถนนโดยใช้
สะพานลอยและมีการขับขี่
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
และงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
จัดทําประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนทุก
ระดับชั้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว

3

3

9

3

3

9

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา
- งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา

- รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- ทุกแผนกวิชา
1. กําหนดมาตรฐานการรักษาความ - รองผู้อํานวยการ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ทุกแผนกวิชา
3. ติดตามและประเมินมาตรการ
17
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ทรัพย์สินภายในอาคาร ฝั่ง
ค่ายลูกเสือ

4.

5.
3. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด เช่น
ระบบรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในอาคาร(ฝั่ง
ศูนย์ศึกษา)

3

3

ผู้รับผิดชอบ

9

1.
2.
3.
4.

5.

การรักษาความปลอดภัยทุกเดือน
ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด
บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูล
การเข้าออกที่บันทึกเป็นไปตาม
มาตรฐาน
กําหนดการเข้า – ออกอาคาร
ช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตู
เดียว
กําหนดมาตรฐานการรักษาความ - รองคณบดีฝ่าย
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร บริหาร
กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ทุกภาควิชา
ติดตามและประเมินมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยทุกเดือน
ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด
บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูล
การเข้าออกที่บันทึกจากกล้อง
วงจรปิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนดการเข้า – ออกอาคาร
ช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตู
เดียว
18
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2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 เพื่อสร้างความ
1. ระบบความปลอดภัยของ
เข้มแข็งของระบบเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลไม่ทันสมัยและสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลยังไม่ทั่วถึง
2.3 ด้านการงบประมาณ การเงิน และบัญชี
2.3.1 เพื่อให้การบริหาร 1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร ไม่ตรงตาม
มากยิ่งขึ้น
เวลาที่กําหนด ส่งผลกระทบ
ต่อเงินหมุนเวียน

โอกาส ผลกระ
ทบ

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

3

3

9

3

3

9

5

5

25

1. กําหนดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแผนรักษา
ความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอัน
กระทบต่อระบบฯ เช่น มี password
เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นและควรมี
ระบบสํารองข้อมูล
1. กําหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อมูลให้ทันสมัย
2. เพิ่มสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

- รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก
- รองผู้อํานวยการ
จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
2. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
- ทุกแผนกวิชา
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
หักเงิน
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2. เอกสารการขออนุมัติสูญ
หายระหว่างคณะกับแผนก
วิชา/หน่วยงาน

2.4 ด้านการพัสดุ
2.4.1 เพื่อให้การจัดหา
จัดซื้อและจัดจ้างดําเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

1. การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของผู้ขอใช้พัสดุไม่มีการวาง
แผนการดําเนินงาน ทําให้ต้อง
ดําเนินงานขออนุมัติย้อนหลัง
และเร่งดําเนินการในช่วงปลาย
งบประมาณ
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธียืม
รายได้วิทยาลัยเพื่อเงินทดลอง
จ่ายร้านค้าเป็นเหตุให้ขาดเงิน
หมุนเวียน

โอกาส ผลกระ
ทบ
2
5

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

10

1. ควรให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับเอกสารพร้อม - รองผู้อํานวยการ
วันที่รับในทะเบียนทุกครั้ง เพื่อเป็น
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
หลักฐาน
- ทุกแผนกวิชา
2. ไม่ควรแยกเอกสารหรือหลักฐาน
โดยเฉพาะเรื่องการเงิน

5

5

25

1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้ - รองผู้อํานวยการ
ชัดเจน
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ - งานพัสดุกลาง
พัสดุและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

4

5

20

1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้ชัดเจน
2. วิทยาลัยดําเนินการและตกลงกับ
ร้านค้าประเภทวัสดุต่าง ๆ ขอข้อมูลผู้ซื้อ
เพื่อขอเครคิดสินค้าจากร้านค้าเพื่อให้
วิทยาลัยชําระด้วยเงินงบประมาณแบบ
จ่ายตรงด้วยระบบ GFMIS
3. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดคือการใช้วิธีเครดิตร้านค้าเพื่อใช้

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
- งานพัสดุกลาง
- งานการเงิน

20
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

รายการความเสี่ยง

3. การใช้ครุภัณฑ์ยังไม่ค่อย
คุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษา
ส่งผลกระทบต่อการใช้
งบประมาณ
2.5 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
4.5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. การพัฒนาศักยภาพของ
ของทรัพยากรบุคคล
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อ
สนับสนุนขีดความสามารถ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ

โอกาส ผลกระ
ทบ

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

4

4

16

4

4

16

วิธีเบิกจ่ายตรงด้วยระบบ GFMIS จากเงิน
งบประมาณ
1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้ - รองผู้อํานวยการ
ชัดเจน
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ - ทุกแผนกวิชา
พัสดุและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
3. กําหนดแผนการดูแลรักษาให้ชัดเจน
1. กําหนดภาระงานของบุคลากรในแต่ละ
ภาคการศึกษาอย่างชัดเจน โปร่งใส
และเท่าเทียมกัน
2. มีระบบที่สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
แก่บุคลากร เช่น มีเกณฑ์การพิจารณา
การขึ้นขั้นเงินเดือนตามสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของงานอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
- หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากร
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2.6 ด้านการประหยัดพลังงาน
4.6.1 เพื่อให้การใช้
1. มาตรการประหยัดพลังงาน
พลังงานมีความคุ้มค่า
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควร
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่
ค่อยตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประหยัด
พลังงาน

โอกาส ผลกระ
ทบ

3

3

ระดับความเสี่ยง

การพัฒนาและปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(โอกาสXผลกระทบ)

9

1. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน
2. ปรับปรุงระบบการติดตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งผู้ที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานต่อผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
3. คณะกรรมการประหยัดพลังงานควร
ประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
4. กําหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการการประหยัด
พลังงาน
5. มีนโยบายการติดมิเตอร์ไฟฟ้าห้องพัก
อาจารย์และห้องปฏิบัติการกลาง
6. แจ้งการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนที่บอร์ด
7. กํากับบุคลากรทุกคนช่วยปิดไฟฟ้าใน
บริเวณที่ไม่จําเป็น
8. พิจารณาการใช้ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติ
ตามทางเดินและบริเวณหน้าอาคารเพื่อ
ความประหยัดและความปลอดภัย

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
- หัวหน้างานอาคาร
สถานที่
- หัวหน้าแผนก
- ครูอาจารย์
บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาทุกคน
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บทที่ 3
การกําหนดความเสี่ยง

ผลกระทบ (C)

แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
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6
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โอกาส ( L )
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
ระดับความเสี่ยง
(D= L x C)
25
1. อุบัติเหตุจากการข้ามถนนของครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯเพราะวิทยาลัยตั้งอยู่
สองฝั่งถนนใหญ่(สายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) นักเรียนต้องเดินข้ามถนนทั้งภาคเช้าและภาค
บ่าย
2. การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
3. การแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
4. การติดเกม การเล่นการพนัน และการมั่วสุม ของนักเรียน นักศึกษา
5. การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของผู้ขอใช้พัสดุไม่มีการวางแผนการดําเนินงาน ทําให้ต้อง
ดําเนินงานขออนุมัติย้อนหลัง และเร่งดําเนินการในช่วงปลายงบประมาณ
6. การคืนเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากร ไม่ตรงตามเวลาที่กําหนด ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียน

20
1. การซื้อ จําหน่ายแลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพ
ติดนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธียืมรายได้วิทยาลัยเพื่อเงินทดรองจ่ายร้านค้าเป็นเหตุให้ขาดเงิน
หมุนเวียน

สูงมาก

16
1. การใช้ครุภัณฑ์ยังไม่ค่อยคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษา ส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณ
2. อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน แปลงทดลองเพราะโครงสร้างอาคารเรียนของ
วิทยาลัยมีอายุการสร้างและอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

15
1. การจัดทําแผนการเรียนรู้
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ระดับความเสี่ยง
(D= L x C)
12
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ได้งานทําตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระดับต่ํา
2. งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ต่อการเพิ่มศักยภาพของวิชาชีพเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. งานวิจัยงานเชิงบูรณาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชน สังคม และท้องถิ่น
4. ภาระงานด้านการสอนของอาจารย์มีปริมาณสูง ทําให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานด้านวิจัยและ
พัฒนาทางวิชาการ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9
1. ผลงานด้านการบริการวิชาการที่ลงสู่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลอย่างชัดเจนมีสัดส่วน
น้อย รวมทั้งกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการทํางานด้านการบริการวิชาการค่อนข้างยุ่งยาก
และกฎระเบียบมาก
2. ความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร ฝั่งค่ายลูกเสือ
4. ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร ฝั่งศูนย์ศึกษาฯ
5. ระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
6. ข้อมูลไม่ทันสมัยและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลยังไม่ทั่วถึง
7. มาตรการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควรบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อย
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงาน

สูง

8
- ไม่มี
6
1. การให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
2. ผลงานด้านการบริการวิชาการที่ลงสู่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลอย่างชัดเจนมีสัดส่วน
น้อย รวมทั้งกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการทํางานด้านการบริการวิชาการค่อนข้างยุ่งยาก
และกฎระเบียบมาก

5
- ไม่มี
4

ปาน
กลาง

25
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ระดับความเสี่ยง
(D= L x C)
- ไม่มี
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ระดับความเสี่ยง
(D= L x C)
3
- ไม่มี
2
- ไม่มี
1
- ไม่มี

ต่ํา
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บทที่ 4
แผนการบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ความด้านกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์
1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

(2)

1. การจัดทํา
แผนการเรียนรู้

(3)

ผู้เรียนมีภาพไม่ได้
มาตรฐานกับ
มาตรฐานระดับ
สากล

(5)

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

1. รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
2. หัวหน้า
แผนกทุก
แผนกวิชา
3. ครูประจํา
วิชาทุกวิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากร
ด้านการเขียน
แผนการเรียนรู้

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

1. เร่งให้ทุกแผนกวิชาจัดทําการ
วิเคราะห์หลักสูตร
2. ทุกแผนกวิชาการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย

3. จัดทําโครงสร้างของคณะทํางาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
4. เร่งรัดให้แผนกวิชา ดําเนินการ
จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรแต่
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. และ
ระดับปวส. ได้งาน
ทําตรงสาขาวิชา
หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับต่ํา

(3)

ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถไม่
ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่
ประกอบการ

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

ละแผนกวิชาให้ชัดเจน
6. ติดตามความก้าวหน้าทุกๆ ไตรมาส
(3 เดือน)
7. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งาน ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีความรู้
เพียงพอในการประกอบอาชีพ
8. ประชุมเพื่อหาความซ้ําซ้อนของ
เนื้อหาในรายวิชา เพื่อเพิ่มพื้นที่กับองค์
ความรู้ใหม่
9. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา
1. ดําเนินการศึกษาข้อมูลภาวะ การหา
งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อให้
ทราบความต้องการของการหางานทํา
ของผู้สําเร็จการศึกษา
2. ติดตามข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิต
โดยการทํา website ศิษย์เก่าและให้แจ้ง
กลับมาเมื่อได้งานแล้ว
3. ติดตามความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

(5)

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา
- งานแนะ
แนวอาชีพ
และการจัดหา
งาน

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

ตุลาคม โครงการติดตาม
2554- ผู้สําเร็จ
กันยายน การศึกษา
2557
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ด้านพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

(2)

1. การก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา
ในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา
4. จัดอบรมเสริมทักษะทางด้านการ
ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก
5. ศึกษาความต้องการของสถาน
ประกอบการเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอน
การทะเลาะวิวาท 1. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม - รอง
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ในวัน
ผูอ้ ํานวยการ
ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครอง
ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา
2. วิทยาลัยคัดกรองกลุ่มนักเรียน
- งาน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ปกครอง
ทะเลาวิวาท ความรุนแรง อีกทั้งใน
- งาน
เรืองการพนัน ยาเสพติดหรือ
สวัสดิการ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจน นักเรียน
การขับขี่รถจักรยานบนถนนหลวง
เพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(6)

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียน
นักศึกษา
2.โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
3.โครงการ
ส่งเสริมการหา
รายได้ระหว่าง
เรียน
30
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

2. การติดเกม
การเล่นการ
พนัน และการ
มั่วสุม ของ
นักเรียน
นักศึกษา

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ

(3)

(4)

การพนันและมั่ว
สุม

3. จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
วันปฐมนิเทศ(วันเปิดภาคเรียน)ทุก
ระดับชั้น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้วยการ
ทําโครงการหารายได้ในระหว่างเรียน
1. วิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการหนีเรียน การเล่นการ
พนันและการมั่วสุมในหอพักและชี้แจง
ระเบียบตามคู่มือนักเรียนนักศึกษา(ส่วน
งานปกครอง)เพื่อร่วมกันสร้างระเบียบทั้ง
ในบ้านและหอพัก
2. วิทยาลัยจัดตั้งโปรแกรมป้องกัน
เว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมที่มีความรุนแรง
และเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
3. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น

(5)

(6)

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา
- งาน
ปกครอง
- งาน
สวัสดิการ
นักเรียน

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และการประชุม
ผู้ปกครอง

-Log server
ระบบเครือข่าย
โครงการ
กิจกรรม โฮมรูม
และดูแล
นักเรียน
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

3. การซื้อ จําหน่าย
แลกเปลี่ยน เสพ
สุราหรือเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึน
เมา บุหรี่ หรือยา
เสพติด

(3)

สิ่งเสพติด

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

ระบบและอย่างต่อเนื่อง
4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและ
นักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดได้
ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อกําหนดให้
นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่เห็นสมควร
1. วิทยาลัยจัดพัฒนาระบบงานละ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองด้วยการจัดพัฒนาระบบงานแนะ
แนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จัก
และเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและ
จัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและให้คําปรึกษาด้านการดํารงชีวิต
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาต่อ
และการมีงานทํา ทั้งนี้ให้มีระบบข้อมูล
ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อติดตามดูแลอย่าง

(5)

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

นักศึกษา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนหอพัก

งานปกครอง
งานครูที่
ปรึกษา
งานแนะแนว
การศึกษา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

-ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนหอพัก
-โครงการ
กิจกรรม Home
Roomและดูแล
นักเรียนนักศึกษา
- การส่ง
นักเรียนแกน
นําเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
2. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น
ระบบและอย่างต่อเนื่อง

4. การแสดง
ทางสังคม
พฤติกรรมทางชู้สาว
ซึ่งไม่เหมาะสมในที่
สาธารณะ หรือการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน

(5)

(6)

งานปกครอง
งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา(ส่วน
หอพัก
นักศึกษา)
3. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและ งานปกครอง
นักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดได้
งานครูที่
ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ปรึกษา
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อกําหนดให้ งานกิจกรรม
นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วม นักเรียน
กิจกรรมตามที่เห็นสมควร
นักศึกษา
1.วิทยาลัยออกกฎระเบียบของ
งานปกครอง
ตุลาคม
วิทยาลัย(คู่มือ นักเรียนนักศึกษา)
2554เรื่องความผิดต่าง ๆ เรื่องหอพัก การ
กันยายน
ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ การแสดง
2557
พฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมใน
ที่สาธารณะหรือการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

- ติดตาม
นักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้วย
กิจกรรม โฮมรูม

1.คู่มือนักเรียน
นักศึกษา
2.โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

2.วิทยาลัยมีการจัดรณรงค์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมทางเพศ ที่
ถูกต้องอันได้แก่ การเขียนป้ายคํา
ขวัญ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหอพัก
เป็นต้น มีการให้คําปรึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพักของ
วิทยาลัยโดยครูผู้ดูหอพัก
3.วิทยาลัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
สนับสนุนกีฬา สันทนาการ กิจกรรม
ชมรมของนักเรียน กิจกรรมองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อกท.) ฯ ด้วยการส่งเสริมให้ทํา
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อ
เลื่อนระดับสมาชิก และกิจกรรม
ชมรมต่างๆ

- แผนกวิชา
สามัญ(ครู
อาจารย์
ประจําวิชา
ความ
ปลอดภัย)
- องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย
(อกท.)ฯ
หน่วย
ฉะเชิงเทรา

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

- ส่งตัวแทน
นักเรียนหรือ
แกนนําอบรม ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรค
เอดส์ ยาเสพติด
และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
- โครงการ
สันทนาการและ
กีฬาภายในภายนอก
โครงการส่งเสริม
การหารายได้
ระหว่างเรียนด้วย
การทําโครงการ
วิชาชีพ

34
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ด้านการวิจัย

(2)

4. ผลงานด้านการ
บริการวิชาการทีล่ งสู่
ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผลอย่างชัดเจนมี
สัดส่วนน้อย รวมทั้ง
กฎระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติในการทํางาน
ด้านการบริการ
วิชาการค่อนข้าง
ยุ่งยากและ
กฎระเบียบมาก
พร้อมกับครูอาจารย์
มีภาระกิจประจํามาก
1. งานวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้ต่อการ
เพิ่มศักยภาพของ
วิชาชีพเกษตรและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

(4)

(5)

(6)

1. ศึกษาข้อมูลหรือทําวิจัยสํารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการเพื่อนํามา
พิจารณาจัดทําโครงการบริการ
วิชาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ชุมชนอย่างแท้จริง
2. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางานด้าน
การบริการวิชาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และ
นักเรียนที่เป็นวิทยากรให้บริการ
ทางวิชาชีพแก่ชมุชน

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา
- ทุกแผนก
วิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

1.โครงการงาน
บริการวิชาชีพ
ระยะสั้น และ/
2. โครงการ
บริการวิชาชีพ
108 อาชีพ

จํานวนงานวิจัยใน 1. สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ที่
ควบคุมวิชาโครงการวิจัยของ
ชั้นเรียนน้อย
นักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.
2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคม

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- ทุกแผนก
วิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

- โครงการ
สนับสนุน
งานวิจัย
โครงการ
โครงงาน
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
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วิชาชีพยังไม่ตรง
กับความต้องการ
ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

2. งานวิจัยงานเชิง
บูรณาการที่
ตอบสนองปัญหา
ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น
3. ภาระงานด้าน
การสอนของ
อาจารย์มีปริมาณสูง
ทําให้ส่งผลกระทบ
ต่อภาระงานด้าน
วิจัยและพัฒนาทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. การให้
ความสําคัญกับ
งานวิจัยที่ไม่ได้ลง
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงาน

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

(6)

มีงานวิจัยต่อยอด 1. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
กับชุมชนน้อย
ความรู้กับชุมชน เพื่อหาโจทย์การ
ทําวิจัยร่วมกัน
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์
ดําเนินงานที่ได้รับ 1. กําหนดจํานวนภาระงานให้
มอบหมายล่าช้า
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สอศ. ตั้งไว้

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ
- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

ผลงานไม่ได้รับการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือลงเป็นบทความใน
เว็บไซต์ของวิทยาลัย
2. ให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้ลง
ตีพิมพ์แต่มีคุณค่าทางด้านสังคม

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- ทุกแผนก
วิชา

ตุลาคม
2552กันยายน
2553

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

36
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ด้านความปลอดภัย

(2)

(3)

1. อุบัติเหตุจาก
ชีวิตของครู
การข้ามถนนของครู บุคลากรและ
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา
นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเพราะ
วิทยาลัยตั้งอยู่สอง
ฝั่งถนนใหญ่(สาย
ฉะเชิงเทรา-กบินทร์
บุรี) นักเรียนต้อง
เดินข้ามถนนทั้งภาค
เช้าและภาคบ่าย
2. อุบัติเหตุจากการ ชีวิตของครู
ปฏิบัติงานในห้อง บุคลากรและ
ปฏิบัติงาน แปลง
นักเรียนนักศึกษา
ทดลองเพราะ
โครงสร้างอาคาร
เรียนของวิทยาลัยมี
อายุการสร้างและ

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

(6)

1. วิทยาลัยจัดทําโครงการรณรงค์ให้
นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัย
มีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และบุคคลอื่นด้วยการปฏิบัติตาม
กฎจราจร และมีการข้ามถนนโดย
ใช้สะพานลอยและมีการขับขี่
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
จัดทําประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน
ทุกระดับชั้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1. สํารวจความต้องการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องบรรยาย พื้นที่ แปลงทดลอง
ตามอาคาร
2. เร่งซ่อมบํารุงอาคารห้องเรียนที่ทรุด
โทรมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
3. มีการจัดทําป้ายบอกวิธีการใช้แก่

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา
- งาน
สวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

1.โครงการ
ชมรมขับขี่
ปลอดภัย
2.การทํา
ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน

ตุลาคม
2554กันยายน
2557
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

(3)

อายุการใช้งานมา
เป็นเวลานาน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

เพื่อให้คณะมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ระบบการรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด
เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคาร ฝั่งค่าย
ลูกเสือ

ความล่าช้าใน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

นักเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ
จัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
4. มีอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว

ความปลอดภัยของ 1. กําหนดมาตรฐานการรักษาความ
ทรัพย์สินทาง
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร
ราชการ
2. กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. ติดตามและประเมินมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยทุกเดือน
4. ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด
บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้า
ออกที่บันทึกเป็นไปตามมาตรฐาน
5. กําหนดการเข้า – ออกประตูหน้า
วิทยาลัยกําหนดให้เข้าออกได้เพียงทาง
เดียวในยามวิกาล โดยปิดประตูทางเข้า
หน้าสระน้ําให้เข้าด้านหน้าอาคาร
อํานวยการ

(5)

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

- งาน
อาคารสถานที่
- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
- ทุกแผนก
วิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

คําสั่งปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม

38
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

(3)

ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของ
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินทาง
ทรัพย์สินภายใน
ราชการ
อาคารยังไม่เข้มงวด
เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคาร(ฝั่งศูนย์
ศึกษา)

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบความ
การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ ปลอดภัยของ
เทคโนโลยี
ข้อมูล
สารสนเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพ

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

(6)

1. กําหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร
2. กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. ติดตามและประเมินมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยทุกเดือน
4. ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด
บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการ
เข้าออกที่บันทึกเป็นไปตาม
มาตรฐาน
5. กําหนดการเข้า – ออกประตูหน้า
วิทยาลัยกําหนดให้เข้าออกได้เพียง
ทางเดียวในยามวิกาล โดยปิดประตู
ทางเข้าหน้าสระน้ําให้เข้าด้านหน้า
อาคารอํานวยการ
1. กําหนดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแผน
รักษาความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินอันกระทบต่อระบบฯ เช่น มี
password เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
เท่านั้นและควรมีระบบสํารองข้อมูล

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
- ทุกแผนก
วิชา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ

ตุลาคม
2554กันยายน
2557

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

โครงการพัฒนา
งานระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

การนําข้อมูลลงใน
ระบบฐานข้อมูล

(3)

(4)

ข้อมูลไม่ทันสมัย 1. กําหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสิทธิการเข้าถึง
บันทึกข้อมูลให้ทันสมัย
ข้อมูลยังไม่ทั่วถึง 2. เพิม่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ด้านการงบประมาณ การคืนเงินยืมทด
ฐานะการการเงิน
การเงิน และบัญชี รองจ่ายของ
ขาดสภาพคล่อง
บุคลากร ไม่ตรง
(ทุนหมุนเวียน)
ตามเวลาที่กําหนด
ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน

เอกสารการขอ
อนุมัติสูญหาย
ระหว่างคณะกับ
แผนกวิชา/
หน่วยงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ

เอกสารสูญหาย

1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง
2. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรอง
จ่าย
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการหักเงิน
1. ควรให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับเอกสาร
พร้อมวันที่รับในทะเบียนทุกครั้ง
เพื่อเป็นหลักฐาน
2. ไม่ควรแยกเอกสารหรือหลักฐาน
โดยเฉพาะเรื่องการเงิน

(5)

(6)

- รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

ตุลาคม
2554กันยายน
2557
ตุลาคม
2554กันยายน
2557

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- ทุกแผนก
วิชา

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- ทุกแผนก
วิชา

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

ตุลาคม
2554กันยายน
2557
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ด้านการพัสดุ

(2)

1. การดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างของผู้
ขอใช้พัสดุไม่มีการ
วางแผนการ
ดําเนินงาน ทําให้
ต้องดําเนินงานขอ
อนุมัติย้อนหลัง
และเร่งดําเนินการ
ในช่วงปลาย
งบประมาณ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ใช้วิธียืมรายได้
วิทยาลัยเพื่อ
เงินทดลองจ่าย
ร้านค้าเป็นเหตุให้
ขาดเงินหมุนเวียน

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

(5)

(6)

มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัด
มีมากปลาย
จ้างให้ชัดเจน
งบประมาณ
2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุและประกาศต่างๆที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- งานพัสดุ
กลาง

ตุลาคม
2552กันยายน
2553

ฐานะการการเงิน
ขาดสภาพคล่อง
(ทุนหมุนเวียน)

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- งานพัสดุ
กลาง
- งาน
การเงิน

ตุลาคม
2552กันยายน
2553

1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัด
จ้างให้ชัดเจน
2. วิทยาลัยดําเนินการและตกลงกับ
ร้านค้าประเภทวัสดุต่าง ๆ ขอข้อมูลผู้
ซื้อเพื่อขอเครคิดสินค้าจากร้านค้า
เพื่อให้วิทยาลัยชําระด้วยเงิน
งบประมาณแบบจ่ายตรงด้วยระบบ
GFMIS
3. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุและประกาศต่างๆที่

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

โครงการพัฒนา
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ด้านการประหยัด
พลังงาน

(2)

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคือการใช้วิธี
เครดิตร้านค้าเพื่อใช้วิธีเบิกจ่ายตรงด้วย
ระบบ GFMIS จากเงินงบประมาณ
การพัฒนาศักยภาพ ใช้ความสามารถ 1. กําหนดภาระงานของบุคลากรในแต่ละ
ของบุคลากรฝ่าย
เต็มศักยภาพ
ภาคการศึกษาอย่างชัดเจน โปร่งใสและเท่า
สนับสนุนเพื่อ
เทียมกัน
สนับสนุนขีด
2. มีระบบที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานแก่
ความสามารถการ
บุคลากร เช่น มีเกณฑ์การพิจารณาการขึ้น
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ขั้นเงินเดือนตามสมรรถนะและ
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพของงานอย่างเป็นธรรม
ความสามารถ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
มาตรการประหยัด
ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในเรื่องการ
พลังงานยังไม่ค่อย
ประหยัดพลังงาน
เข้มงวดเท่าที่ควร
2. ปรับปรุงระบบการติดตามมาตรการ
บุคลากรและผู้ที่
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องยังไม่ค่อย
รับผิดชอบจัดทํารายงานต่อ
ตระหนักและเห็น
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ความสําคัญของการ
3. คณะกรรมการประหยัดพลังงานควร

(5)

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- หัวหน้า
งานพัฒนา
บุคลากร

ตุลาคม โครงการพัฒนา
2552- บุคลากร
กันยายน
2553

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
- หัวหน้า
งานอาคาร
สถานที่

ตุลาคม โครงการ
2552- ปรับปรุงระบบ
กันยายน ไฟฟ้า
2553
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ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(ประเด็นย่อย (ถ้ามี))
(1)

(2)

ประหยัดพลังงาน

(3)

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
หน่วยงาน/ผู้ ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
(4)

ประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
4.กําหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน
5. มีนโยบายการติดมิเตอร์ไฟฟ้า
ห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการ
กลาง
6. แจ้งการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนที่บอร์ด
7. กํากับบุคลากรทุกคนช่วยปิดไฟฟ้า
ในบริเวณที่ไม่จําเป็น
8. พิจารณาการใช้ระบบไฟเปิดปิด
อัตโนมัติตามทางเดินและบริเวณหน้า
อาคารเพื่อความประหยัดและความ
ปลอดภัย

(5)

- หัวหน้า
แผนก
- ครู
อาจารย์
และนักเรียน
นักศึกษาทุก
คน

(6)

กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
(7)

ตุลาคม
2552กันยายน
2553
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เอกสารอ้างอิง
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓. สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ขอนแก่น,๒๕๕๓
สํานักงานอธิการบดี . แผนการจัดการความเสี่ยงประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒. สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ๒๕๕๒
ดวงใจ ช่วยตระกูล. การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๑
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๔๔๔, กรุงเทพมหานครสํานักงานฯ๒๕๕๑
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หน้า 45

ภาคผนวก

เอกสารประกอบการค้นหาความเสี่ยง
นิ ยามคาศัพท์เฉพาะในการดาเนิ นการแผนควบคุมความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกระบวนการดาเนินงานของสถานศึกาให้บรรลุเป้าหมาย
โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ กากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสีย่ งตรวจติดตามและควบคุมให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ความเสีย่ งด้านการเงินหมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรายหัว การจัดทาบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การใช้จ่ายเงิน เงินยืม การจัดทา
ทะเบียน การจัดทารายงานการขอซือ้ ขอจ้าง การเขียนเช็คสังจ่
่ าย
ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องการดาเนินงานด้านการแนะแนว ความ
ยุ่งยากในการปฏิบตั งิ าน การประกันคุณภาพ การพัฒนาวิทยาลัยและพฤติกรรมนักเรียน งานธุรการ การกากับติดตาม
การพัฒนาวิธกี ารจัดกิจกรรมความรูค้ วามเข้ใจในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ หมายถึง ความเสีย่ งในเรือ่ งนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

พันกิจ กลยุทธ์/

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องวินยั การตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ/มาตรการ/ข้อกาหนดจากต้นสังกัด
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี/การสื่อสาร หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องการสือ่ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านร่างกาย หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับร่างกายของบุลากรในสถานศึกษา เช่น
การลื่นหกล้ม การทาร้ายร่างกาย การได้รบั บาดเจ็บภายในสถานศึกษารวมไปถึงสุขภาพและความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกาย
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง หมายถึง ชื่อเสียงของการจัดการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ ริหาร
การสอนของครู คุณภาพของนักรเยน การยอมรับของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ผลกระทบต่อสถานศึกษา
ความเสี่ยงด้านการทุจริต หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องหลักฐานทางการเงินสุญหายเอกสารทางการเงิน
ถูกปลอมแปลง และการนาทรัพย์สนิ ไปใช้สว่ นตัว
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการระดมทรัพยากรการนิเทศ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร การโยกย้ายผูบ้ ริหาร
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ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การมีสว่ นร่วมในการจัดทาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้
ความเสี่ยงด้านความมันใจทางการศึ
่
กษา หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องการร้องเรียน ความเชื่อมัน/่
ความมันใจ
่ ชุมชนรอบโรงเรียนไม่ได้ความสาคัญต่อการร่วมมือในการพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยให้กบั นักเรียน การ
ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ความเสี่ยงด้านข้อตกลงทางวิชาการ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาการบ้านน้อยหรือไม่มี
การบ้าน การไม่ตรวจงาน/การบ้าน การเลิกเรียนกลางคัน การไม่สนใจการเรียน รวมถึงความผูกพันกับสถานศึกษา การ
ให้รางวัลและการลงโทษ
ความเสียงด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ความเสีย่ งในเรื่องความเสีย่ งภายนอกโรงเรียนความเสีย่ ง
ภายในโรงเรียน ความเสีย่ งภายในอาคารเรียน การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมภายในวิทยาลัย การฝึกซ้อม/สอนวิธกี าร
หลบภัยธรรมชาติ การเฝ้าระวังความเสีย่ ง
แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความเสีย่ งเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้มแี อบแฝงอยู่ในทุกระบบของการทางาน ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ เป็ นความ
ไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต ความเสีย่ งจึงเปรียบเสมือนฝนั ร้ายทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ แนวความคิดในเรื่องของความ
เสีย่ งจึงเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทจ่ี ะทาให้เกิดความสูญเสียเกิดขึน้ โดยความเสีย่ งแบ่งออกได้เป็ น 2
ลักษณะคือ

1. ความเสี่ยงจากการคาดการณ์ ล่วงหน้ า(Speculative risk) จะเกีย่ วข้องกับผลลัพธ์ 3
ประการทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องคือ เกิดความสูญเสีย(loss) เกิดผลกาไร (gain) หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง(no
change) เช่น การเก็บสินค้าคงคลังเพื่อเก็งกาไร ถ้าราคาสินค้าขึน้ จะเกิดผลกาไร แต่ราคาสินค้าลดลงจะ
เกิดการขาดทุน แต่ถา้ ราคาสินค้าคงเดิม ก็จะไม่เกิดผลกาไรหรือขาดทุนเป็ นต้น
2. ความเสี่ยงแท้จริ ง (pure risk) เป็นความเสีย่ งทีจ่ ะไม่มผี ลกาไรเกิดขึน้ มีเพียงการ
สูญเสียหรือไม่สญ
ู เสียเท่านัน้ เช่น ความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานพยาบาล การสูญเสียรายได้จาก
ภาวะทุพพลภาพของร่างกาย การเจ็บปว่ ย ของมนุ ษย์ เป็ นต้น ความเสีย่ งแบบแท้จริงเป็ นความเสีย่ งอย่าง
เดียวทีส่ ามารถทาประกันได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการชดเชยความสูญเสียแต่มใิ ช่ทาประกันเพื่อหวังผล
กาไร
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ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง Risk

ความเสีย่ ง หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ซง่ึ จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์สามารถวัด
ได้จากผลกระทบทีต่ ามมา(Consequences) และความเป็นไปได้ในการเกิด(likelihood) หรือกล่าวโดยง่าย
ว่า ความเสีย่ งคือสิง่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้i
ความเสีย่ ง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายในสถานการณ์ทไ่ี ม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสีย่ งหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุความสาเร็จต่อ
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั ้ ในระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับหน่ วยงานและบุคลากรได้ii
ความเสีย่ ง หมายถึง ความเป็นไปได้ของโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ขน้ึ และผลกระทบทีเ่ ป็น
สาระสาคัญจากเหตุทเ่ี กิดขึน้ iii
ความเสีย่ ง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ทจ่ี ะส่งผลกระทบทาให้วตั ถุประสงค์เบีย่ งเบน
ไป หรือก่อให้เกิดความเสีย่ งและสามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาiv
ความเสีย่ ง หมายถึง โอกาสทีบ่ างสิง่ บางอย่างอาจเกิดขึน้ ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ของสิง่ ทีเ่ ป็น
อันตรายหรือคุกคามทีส่ ่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่าง ๆv
ความเสีย่ ง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ทีม่ โี อกาสจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคตและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสีย่ ง (ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของส่วนราชการvi
ความเสีย่ ง หมายถึง โอกาสหรืเหตุการณ์ทไ่ี ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์
ความเสีย่ ง หมายถึง สถานการณ์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ และเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรหรืออาจหมายถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์หรือการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดซึง่ มีผลกระทบให้
การดาเนินงานขององค์กรเกิดความเสีย่ ง ความผิดพลาด การรัวไหล
่
ความสูญเปล่าและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงาน ซึง่ รวมถึงการทาให้วตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเบีย่ งเบนไปvii
ความเสีย่ ง หมายถึง โอกาสเกิดของเหตุการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์(undesirable event) ภายใน
ระยะเวลาหรือภายในสภาวะแวดล้อมทีร่ ะบุขน้ึ อาจพิจารณาได้ในลักษณะของความถี(่ frequency) ของ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึ่งหรือความน่ าจะเป็ น(probability) ทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์นนั ้ ขึน้ อีกครัง้ หลังจากทีเ่ คยเกิดมาแล้ว
ความเสีย่ ง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของข้อจากัด(constraint) และความไม่แน่ นอน
(Uncertainty) เราต้องการเผชิญข้อจากัดหรือลดความไม่แน่ นอนลงให้มากทีส่ ุด
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ความเสีย่ ง คือ เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายในสถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอน
และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสีย่ งหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือหน่วยงานนัน้ ๆ
ความเสีย่ ง คือ ความไม่แน่ นอนทีเ่ กิดขึน้ จากปญั หาต่าง ๆ ในทางธุรกิจและทางส่วนตัว
สาหรับอาชีพทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพผูบ้ ริหาร พนักงาน นักลงทุน นักศึกษา เจ้าของบ้าน นักเดินทาง
และชาวไร่ชาวนา ต่างก็ตอ้ งเผชิญกับความเสีย่ งด้วยกันทัง้ นัน้ และจะต้องจัดการด้วยวิธกี ารต่าง ๆ บางครัง้
ความเสีย่ งเฉพาะอย่างจะต้องได้รบั การวิเคราะห์และจัดการ บางครัง้ ก็มกี ารละเลยความเสีย่ งเพราะอาจไม่รู้
ว่ามันจะมีผลตามมาอย่างไร ความเสีย่ งในแง่ของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดปญั หาพิเศษขึน้ ได้จากความสูญเสีย
จะต้องเกิดขึน้ แน่นอน อาจจะต้องมีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าและจะต้องได้รบั การจัดการเป็ นการเฉพาะ
โดยการรูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ น่ นอน เมือ่ มีความไม่แน่ นอนว่าจะเกิดความสูญเสียทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะกลายเป็ นปญั หา
สาคัญ เช่น หากเจ้าของร้านค้ารูแ้ น่ ๆ ว่าร้านค้าตนจะต้องถูกงัดแงะ ความเสีย่ งนี้อาจถูกชดเชยด้วยการ
บวกราคาขายสินค้าไว้เท่าทีจ่ าเป็ นด้วยจะมีความเสีย่ งน้อยหรือไม่มเี ลย หากโจรงัดแงะร้านค้าเกิดมากขึน้
กว่าปกติ ร้านค้าจะระวังเรื่องความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการงัดแงะร้ายแรงกว่าปกติคอื มากกว่าระดับทีม่ องว่าเป็น
ระดับปกติหรือระดับทีค่ าดไว้แล้วviii
การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)

จากความหมายของความเสีย่ งทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นสามารถสรุปได้ว่าความเสีย่ งหมายถึงภาวะ
หรือสถานการณ์ทม่ี อี ุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซึง่ จะมีผลทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
กาหนดไว้
การบริหารความเสีย่ ง(Risk Management) หมายถึง กระบวนการในการป้องกันอานาจ
และทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของบริษทั โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซึง่ มาจากเหตุการณ์ทไ่ี ม่สามารถควบคุม
ได้ นอกจากนี้การบริหารความเสีย่ งยังเป็ นกระบวนการทีน่ าไปสู่การตัดสินใจทีด่ ี โดยการให้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ ต่อความเสีย่ งและผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริหารในบริษทั ทุกประเภทจะต้องตื่นตัวต่อความเสีย่ ง
ทีม่ ตี ่อบริษทั และผลกระทบท่าอาจส่งผลถึงกาไรบริษทั ด้วยix
การบริหารความเสีย่ ง คือ การบริหารจัดการทีว่ างแผนสาหรับมองไปข้างหน้าและมี
กิจกรรมเพื่อป้องกันความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการ
การบริหารความเสีย่ ง คือ เป็นการปฏิบตั กิ ารควบคุมความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยการ
วางแผนความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสีย่ งการ
ตรวจสอบความเสีย่ งเพื่อหาว่าความเสีย่ งได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรและบันทึกการบริหารความเสีย่ งทัง้ หมด
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การบริหารความเสีย่ ง คือ วิธกี ารบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสีย
ของความไม่แน่นอนทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์กร ทัง้ นี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้โดยมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
การบริหารความเสีย่ ง คือ การบริหารปจั จัยและควบคุมกิจกรรมรวมทัง้ กระบวนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสทีอ่ งค์กรจะเกิดความเสีย่ งเพื่อให้ระดับของความเสีย่ งและขนาด
ของความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่าง
มีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ (The process of
systematically and comprehensively identifying critical risk, quantifying their impacts, and then
developing and implementing integrated risk management solutions aligning strategy, people,
processes and technology to maximize enterprise value)x
การบริหารความเสีย่ งองค์กรคือ การกาหนดกลยุทธ์ บุคลกร กระบวนการเทคโนโลยีและ
องค์ความรูใ้ ห้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสีย่ งขององค์กร COSO enterprise wide risk
management ได้ให้คาจากัดความของการบริหารความเสีย่ งองค์กรไว้ว่า “การบริหารความเสีย่ งองค์กร
เป็นวิธกี ารบริหารความเสีย่ งทีผ่ นวกเข้ากับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยทาการประเมินสถานการณ์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อองค์กรและจัดทาแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรลุพนั ธกิจขององค์กร
และเกีย่ วกับคณะกรรมการบริหารทุกคนของบริษทั xi
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการบริหารความเสีย่ งหมายถึง การจัดการ
กระบวนการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการวางแผน วิเคราะห์ กากับ พัฒนาทางเลือก
ในการบริหารความเสีย่ ง ตรวจติดตามและควบคุมให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ประเภทของความเสี่ยง
การจาแนกประเภทความเสีย่ งออกมาเป็ นกลุ่ม ๆ ทาให้เรามองภาพของความเสีย่ งแต่ละประเภทนัน้ ๆ
ได้ชดั เจนขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งเพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้องกันได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากลักษณะความเสีย่ งมีมากมายมหาศาลและมีความหลากหลาย ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนินงานของ
แต่ละองค์การด้วย และความเสีย่ งขององค์การภาครัฐย่อมแตกต่างไปจากความเสีย่ งขององค์การภาคเอกชนเช่นเดียวกับ
ความเสีย่ งขององค์การธุรกิจทีม่ งุ่ แสวงหากาไรก็ย่อมแตกต่างไปจากความเสีย่ งขององค์การไม่แสวงหากาไร และเพื่อให้
การทาความเข้าใจประเภทความเสีย่ งได้ชดั เขนขึน้ คณะผูด้ าเนินงานได้ศกึ ษาประเภทของความเสีย่ งดังนี้
สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ได้สรุปประเภทความเสีย่ งต่าง ๆ ของธุรกิจโดยทัวไปแบ่
่
งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ 1) ความเสีย่ งทางด้านการเงิน (financial resks) ความเสีย่ งทางด้านการเงินนี้จะแบ่งความเสีย่ งย่อยออกเป็ นแปดด้านคือ
โครงสร้างงบกาไรขาดทุน/การทากาไร(income statement structure/profitability) โครงสร้างบัญชีงบดุล (balance sheet structure)
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (credit risk) และความเสีย่ งด้านความเพียงพอของเงินกองทุน(capital adequacy) 2) ความเสีย่ ง
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ด้านการดาเนินงาน(operational risks) แบ่งความเสีย่ งออกเป็ นห้าด้านคือ ความเสีย่ งด้านชื่อเสียง/การยอมรับ(reputation risk)
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ธุรกิจ(Business strategy risk) ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี(technology risk ) ความเสีย่ งด้านระบบการ
ดาเนินงานภายใน(internal systems and operational risks) ความเสีย่ งการบริหารงานผิดพลาดและการทุจริต(mismanagement
and fraud) 3) ความเสีย่ งด้านธุรกิจ(business risks) แบ่งความเสีย่ งออกเป็ นสามด้านคือ ความเสีย่ งด้านนโยบาย(policy risk)
ความเสีย่ งด้านระบบ(systemic (country) risk) และความเสีย่ งด้านกฎหมาย(legal risk) 4) ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
ั
(event risks) แบ่งความเสีย่ งออกเป็ นสามด้านคือ ความเสีย่ งด้านการเมือง(political risk)ความเสีย่ งจากการลุกลามของปญหา
ภายนอก(contagion risk) และความเสีย่ งจากปจั จัยภายนอกอื่นๆ(other exogenous risks)xii
สงวน ช้างฉัตร ได้แบ่งประเภทของความเสีย่ งไว้ 4 ด้านคือ 1) ความเสีย่ งด้านระบบการจัดการ ความ
ั ยภายนอก เช่น การเมือง การดาเนินการผิดกฎหมาย การถูกฟ้องร้องฯลฯ 2) ความ
เสีย่ งประเภทนี้อาจจะเกิดจากปจจั
เสีย่ งด้านกาหนดเวลาการดาเนินโครงการ ความเสีย่ งประเภทนี้คอื การไม่สามารถดาเนินงานได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด
ภายใต้งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรซึง่ เกีย่ วข้องกับทัง้ เวลา คน เงิน และวัสดุ ความเสีย่ งนี้จะคล้ายกับด้านระบบการ
จัดการแต่จะมีจุดเน้นมากกว่าเช่น จะร่วมมือกันแก้ปญั หาในขัน้ ตอนสุดท้ายของการกาหนดการดาเนินงานเมื่อสิง่ ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้เกิดขึน้ คือเวลาและทรัพยาการลดน้อยลงได้อย่างไร 3) ความเสีย่ งด้านค่าใช้จ่าย ความเสีย่ งประเภทนี้คอื ไม่
มีงบประมาณเพื่อทางานตามทีม่ อบหมายภายในเวลาทีก่ าหนดไว้ซง่ึ อาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง
ๆ ผิดพลาดกาหนดราคาผิดพลาดและตัดสินใจผิดพลาด 4) ความเสีย่ งด้านเทคนิค ความเสีย่ งประเภทนี้เป็ นความเสีย่ งด้าน
การปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานผูซ้ อ้ื คือระบบงานจะไม่สามารถดาเนินได้ตามข้อกาหนดหรือความต้องการของผูซ้ อ้ื อย่างไรก็
ั ยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งไว้ 4 ด้านคือ ด้านงบประมาณคือข้อจากัดด้านทุนความไม่
ตาม สงวน ช้างฉัตร ได้แบ่งปจจั
แน่นอนในการสนับสนุนเงินทุน ด้านกาหนดการปฏิบตั กิ ารเป็ นความไม่แน่นอน ด้านการส่งมอบงาน ความล่าช้าของการ
ดาเนินกิจกรรม ลูกค้าเร่งรัดให้สง่ มอบเร็วขึน้ และการจัดสรรทรัพยากรไม่เหมาะสมด้านเทคนิคคือความต้องการด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน การวิเคราะห์วธิ กี ารดาเนินงาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีทน่ี ามาใช้ยงั เชื่อถือไม่ได้
สมาชิกทีมงานไม่ได้รบั การฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและด้านค่าใช้จ่ายคือความไม่แน่นอนของค่าแรง ความไม่แน่นอนของ
ค่าครุภณ
ั ฑ์และวัสดุ ความผิดพลาดด้านการคานวณค่าใช้จ่ายxiii
อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล ได้แบ่งความเสีย่ งในสถานพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความเสีย่ งด้าน
กายภาพ(physical risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับร่างกายของผูใ้ ช้บริการ เช่น การลื่นหกล้ม การตกเตียง การติดเชือ้
การทาร้ายร่างกาย การได้รบั บาดเจ็บจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ การได้รบั ยาผิดก ปฏิบตั กิ ารพยาบาลไม่ถูกต้องตามแผน
ให้การพยาบาล การไม่ตดิ ตามประเมินผลการรักษา การเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการรักษา เช่น การแพ้ยา เป็ น
ต้น 2) ความเสีย่ งด้านอารมณ์ (emotional risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการทาร้ายจิตใจการทาให้รสู้ กึ อับอายขายหน้า การ
ทาให้เสียหน้า ทาให้รสู้ กึ สับสน รวมทัง้ การคุกคามด้วยสิง่ ทีม่ องไม่เห็นหรือพยากรณ์ไม่ได้ หรือความไม่เป็ นส่วนตัว เช่น
การสือ่ สาราไม่ตรงกัน พยาบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ที 3) ความเสีย่ งด้านสังคม (social risk) เป็ นความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับสิทธิผปู้ ว่ ย การปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูใ้ ช้บริการเช่น การเปิ ดเผยผูใ้ ช้บริการต่อหน้าผูอ้ ่นื การรักษา
ความลับ การให้การารักษาผิดคน รวมทัง้ การจัดการกับสถานะทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้บริการเช่น กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการไม่
สามารถชาระค่ารักษาพยาบาลได้หรือการทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องสูญเสียหรือความกากวม ตลอดจนวัฒนธรรมการดาเนินชีวติ
ของผูใ้ ช้บริการ
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อรัญ โสตถิพนั ธุ์ สถาบันส่งเสริมการบรีหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี ได้แบ่งประเภทความเสีย่ งออกเป็ น 2
ประเภทคือความเสีย่ งภายในและความเสีย่ งภายนอก 1) ความเสีย่ งภายใน เป็ นความเสีย่ งทีส่ ามารถควบคุมได้โดยองค์กร
เอง เช่น ความเสีย่ วด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง และบริหารสัญญา ความเสีย่ งด้านการเงินและ
งบประมาณ ความเสีย่ งด้านการบารุงรักษาและบริหารจัดการระบบ ความเสีย่ งด้านการบริหารบุคคล ความเสีย่ งด้านการ
ดาเนินงาน 2) ความเสีย่ งภายนอก เป็ นความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเอง เช่น ความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ความเสีย่ งทางด้านภัยธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมและความเสีย่ งด้านภัยทีเ่ กิดจากสงคราม การก่อ
การร้ายxiv
เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ ์ ได้แบ่งประเภทความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบการดาเนินงานเป็ น 6 ด้าน ความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการเงินและงบประมาณ ความเสีย่ งด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสัญญา ความเสีย่ ง
ด้านบารุงรักษาและบริหารจัดการระบบ ความเสีย่ งด้านการบริหารงานบุคคล และความเสีย่ งด้านการดาเนินงานxv
เจนเนตร มณีนาค แบ่งประเภทความเสีย่ ง 5 ประเภทคือ ประเภทกลยุทธ์และบุคลากร ประเภทการ
ดาเนินงาน ประเภทการเงิน ประเภทอันตรายและประเภทกฎระเบียบและการควบคุมxvi
ถนอมศรี ปรารถนาดี ได้แบ่งประเภทความเสีย่ งออกเป็ น 3 ด้านคือ ความเสีย่ งจากลักษณะธุรกิจ/ความ
เสีย่ งสืบเนื่อง(inherent risk) ความเสีย่ งจากการควบคุมภายใน(control risk) และความเสีย่ งจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด
(detection risk)
บริษทั แอดวานช์อนิ โฟร์ เซอร์วสิ จากัด(มหาชน) สานักตรวจสอบภายใตและฝา่ ยพัฒนาบุคลากร
จาแนกประเภทของความเสีย่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยอาศัยแหล่งกาเนิดเป็ นเกณฑ์ดงั นี้

1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจั จัยภายใน
1.1 ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน(operation risk) เป็นความเสีย่ งในเรือ่ งของการ
ดาเนินงาน ระบบการทางานและสิง่ สนับสนุนในการทางานไม่เอือ้ อานวยเป็ นต้น
1.2 ความเสีย่ งด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource risk) คือ ความเสีย่ งอัน
เนื่องมาจากบุคลากรทีม่ ที กั ษะความรูแ้ ละความสามารถไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานหรือขาดการฝึกอบรม
ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามชานาญเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ความประมาทเลินเล่อของผูด้ าเนินงาน
1.3 ความเสีย่ งทางด้านการเงิน(financial risk) เป็นความเสีย่ งอันเนื่องมาจากความไม่
พร้อมในเรือ่ งการเงินต่าง ๆ เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น
1.4 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์(strategic risk) ความเสีย่ งในกลยุทธ์การบริหารงาน เช่น
การบริหารงานและนโยบายของผูบ้ ริหารแต่ละคนไม่สอดคล้องกัน ฝา่ ยบริหารมีอทิ ธิพล ครอบงาการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
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2. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจั จัยภายนอก
2.1 ความเสีย่ งทางด้านการแข่งขัน(competitive risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาวะการ
แข่งขัน เช่น มีค่แู ข่งใหม่ เข้าสู่ตลาด มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เกิดขึน้ หรือมีการนาเอาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมาใช้
2.2 ความเสีย่ งจากคู่คา้ (supplier/customer risk) เช่น บริษทั ผูส้ ่งมอบส่งสินค้าให้ล่าช้า
กว่ากาหนดหรือบริษทั คู่คา้ มีศกั ยภาพในการทางานไม่เหมาะสมดีพอหรือความเสีย่ งจากลูกค้า เช่น รสนิยม
ลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป เป็นต้น
2.3 ความเสีย่ งด้านกฎหมาย(regulatory / legal risk) คือความเสีย่ งเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบราชการ กฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์กร
2.4 ความเสีย่ งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง(economic / political risk) คือ ความเสีย่ ง
จากสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงxvii
ธร สุนทรายุทธ ได้แบ่งความเสีย่ งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสีย่ งโดยทัวไป(general
่
categories of risk) เป็นการมองความเสีย่ งโดย
ภาพรวมขององค์การนัน้ ๆ อาจมองลึกลงไปต่อว่าจะมีความเสีย่ งต่อด้านใดบ้างดังนี้
1.1 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขนาดองค์การ ขนาดองค์การจะเป็ นตัวชีว้ ดั ของโอกาสจะ
เกิดความเสีย่ ง กล่าวคือองค์การทีม่ กี ารแบ่งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่
นักเรียนจานวนมาก ระบบการบริหารการจัดการย่อมยุ่งยากมากยิง่ ขึน้ ด้วยกล่าวคืองบประมาณ บุคลากร
และการจัดการย่อมเปลีย่ นไปตามขนาดแต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
จากการสารวจงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงตัวแปรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ว่ามีผลต่อปญั หาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างไรนัน้ ส่วนมากไม่พบว่าขนาดจะมีปญั หากับการจัดการมากนัก แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกต
ว่าขนาดองค์การจะสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารเพราะผูบ้ ริหารทีม่ ฝี ีมอื มักจะอยูโ่ รงเรียนที่มขี นาดใหญ่
1.2 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความสลับซับซ้อน ความสลับซับซ้อนละเอียดอ่อนยุง่ ยาก
ั ้ บดินก็คอื อย่าให้องค์การมีความ
ย่อมมีโอกาสเกิดความเสีย่ งได้มากกว่าวิธแี ก้ความเสีย่ งแบบกาปนทุ
สลับซับซ้อนมากนัก นักบริหารจัดการทราบกันดีว่าการทาสายบังคับบัญชาทีไ่ ม่สลับซับซ้อนไม่เป็นรูปแบบ
หรือพิธกี าร ต้องกล้าเผชิญกับความเป็ นจริง ต้องรูส้ กึ ได้เร็วนักวิชาการด้านนี้มกั จะต่อต้านระบบราชการที่
มีองค์การแบบทางการมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความสาเร็จของงาน อาจกล่าวได้ว่าองค์การระบบราชการ
เป็นองค์การทีใ่ หญ่สลับซ้บซ้อนดูเหมือนไม่มอี ะไรจะเสี่ยงมากนักเพราะมีกฎระเบียบเป็นตัวกาหนดแต่ก็
พบว่าองค์การราชการทีม่ ข่ี นาดใหญ่มกั มีความเสีย่ งสูงมาก
1.2.1 ระบบการควบคุม องค์การขนาดใหญ่กว้างขวางจะต้องมีระบบการควบคุม
ทีด่ ี การสร้างระบบการควบคุมสาหรับองค์การทีม่ คี วามสลับซับซ้อนย่อมยุง่ ยากถ้าควบคุมไม่ดพี อย่อมเกิด
ความเสีย่ งได้ การคานึงถึงรายจ่ายและผลทีไ่ ด้รบั โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งก็จะมีมากขึน้
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1.2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การทีม่ รี ะบบสารสนเทศทีส่ ลับซับซ้อน
และครอบคลุมข้อมูลขององค์การอย่างกว้างขวางก็จะยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงมากขึน้ เท่านัน้
ทัง้ ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามยุง่ ยากก็จะเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ ง
ให้มมี ากขึน้ โอกาสการเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องจะมากขึน้ ในบางองค์การจึงต้องเพิม่ การตรวจสอบติดตามระบบ(monitor the
system) มากยิง่ ขึน้ นันจะเป็
่
นโอกาสเกิดความเสีย่ งในเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึน้

1.3 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในองค์การทีม่ กี าร
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล(good governance) จะต้องปฎิบตั ติ ามระเบียลข้อบังคับของาภครัฐกล่าวคือ
จะต้องให้มกี ารจัดให้มกี ารตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการผูต้ รวจสอบ(audit committee) และอื่น ๆ
ดูเหมือนว่ายิง่ มีระเบียบกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับมากขึน้ เท่าใด โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งในเรือ่ งคุภาพของการ
ควบคุมภายในก็จะยิง่ มีมากขึน้ เพราะการออกแบบระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุม
ภายในทีก่ าหนดไว้มคี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อผลลัพธ์ทอ่ี อกมาในรูปการควบคุมภายในทีม่ คี ุณภาพทีเ่ ชื่อถือได้
ผลการละเมิดไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆย่อมเป็นความเสีย่ งทีท่ าความเสีย่ งต่อองค์การได้
1.4 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากอัตราการเจริญเติบโตขององค์การ อัตราการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบางองค์การเป็ นแบบก้าวกระโดดย่อมนามาซึง่ การบริหารจัดการอาจจะต้องเร่งรีบ
ทางานแข่งขันกับเวลา ระบบทีม่ อี ยูอ่ าจจะต้องปรับปรุงให้ทนั ต้องรีบทารีบตัดสินใจ บางครัง้ ก็นามาซึง่
ความผิดพลาดได้
1.5 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความสามารถของฝา่ บริหารความสาเร็จของการ
ดาเนินงานขององค์การจะสัมฤทธิ ์ผลได้นนั ้ อาจจะขึน้ อยู่กบั ฝีมอื ของผูบ้ ริหารเป็ นสาคัญในทางการศึกษา
อาจจะระบุว่าเพราะฝีมอื ผูบ้ ริหารโรงเรียนจึงเจริญก้าวหน้าเพราะการวัดความสามารถผูบ้ ริหารบางครัง้ ก็วดั
ค่อนข้างยาก เพราะมีองค์ประกอบความสาเร็จมาจากแหล่งต่าง ๆ มากมายและเป้าหมายของการศึกษา
เป็ นเป้าหมายทีก่ ว้างและคลุมเครือ
1.6 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตทางการบริหาร การทุจริตทางการบริหาร
จัดการเป็ นความเสีย่ งทีอ่ นั ตรายอย่างยิง่ เพราะเกิดจากการกระทาของผูบ้ ริหารทีท่ ุจริต ไม่ซ่อื ตรงต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน หากอยูใ่ นขัน้ รุนแรงแล้วนับว่าเป็นความเสีย่ งอยูใ่ นขีดอันตรายพร้อมจะทาให้
องค์การถึงขัน้ ล่มสลายไปได้
1.7 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมเปลีย่ นแปลงหากสภาพ
แวดล้อมการควบคุมภายในเปลีย่ นแปลงไปย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความเสีย่ งต่อองค์การได้ทส่ี าคัญได้แก่
1.7.1 ระบบเปลีย่ น การเปลีย่ นระบบต่าง ๆ อัน้ เนื่องมาจากนโยบายเปลีย่ นหรือ
การเปลีย่ นระบบเกิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูง(high-risk areas) หรือในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญ(significant
areas) ขององค์การย่อมนามาซึง่ ความเสีย่ งอย่างรุนแรงได้ เพราะการเปลีย่ นระบบถ้ากระทาโดยขาดความ
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รอบคอบเช่น การเปลีย่ นระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจากการสอบเข้ามาเป็นการดูจากคะแนน
พืน้ ฐาน(ordinary national education test:O-NET) และคะแนนเฉพาะ(advanced national education test
: A-NET) อย่างรีบเร่งโดยไม่ทดสอบให้แน่ ใจก่อนย่อมเกิดปญั หาโกลาหล และโอกาสผิดพลาดได้มาก
1.7.2 การเปลีย่ นตัวพนักงานทีส่ าคัญ ในบางครัง้ การเปลีย่ นตัวพนักงานทีร่ ู้
เรือ่ งดีอยูแ่ ล้ว หากมีการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบดูแลกะทันหัน หรือผิดจัง้ หวะย่อมอาจนามาซึง่ ความเสีย่ ง
ในการทาให้ประสิทธิภาพของงานลดลงได้
1.8 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากบุคลากรขาดคุณภาพ ความสาเร็จของงานขึน้ อยูก่ บั
บุคคล หากบุคลากรในหน่ วยงานมีคุณภาพงานต่าง ๆ ก็สมั ฤทธิ ์ผล ในทางตรงข้ามหากบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ ขาดจรรยาบรรณ แล้วนับว่าเป็นความเสีย่ งอย่างร้ายแรงขององค์การ
ทีจ่ ะก่อให้เห็นอาการของความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริหารกับบุคลากรท้ายสุดก็จะนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่
ขาดการควบคุม เกิดการแตกสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ดังนัน้ ควรให้ความสนใจในกระบวนการสรรหา
ให้มาก ให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
1.9 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากผลการดาเนินงานไม่ดี ผูบ้ ริหารทีล่ ะเลยไม่ให้
ความสาคัญต่อการพิจารณาผลการดาเนินงานทีไม่น่าพอใจ หรือปล่อยให้การดาเนินงานของบคุลากรทีไ่ ม่ม ี
ประสิทธิภาพ ไม่มกี ารดาเนินการหรือมีกไ็ ม่มปี ระสิทธิภาพซึง่ จะนาซึง่ ความสูญเปล่าของค่าใช้จา่ ยของ
องค์การนัน้
1.10 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภาครัฐ องค์การอาจถูกอิทธิพลจากภายนอกทีเ่ กิด
จากการดาเนินงานของรัฐบาล ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมต่อภารกิจขององค์การนัน้ ๆ เช่น
1.10.1 ความไม่แน่นอนในนโยบายภาครัฐ รัฐปรับเปลีย่ นไปมาทาให้กระทบต่อ
การบริหารจัดการของหน่วยงานได้
1.10.2 การออกกฎระเบียบควบคุมอาจส่งผลต่อองค์การนัน้ ๆ ได้เช่น หน่วยงานมี
แผนการพัฒนาไว้แล้วเผอิญรัฐมาออกกฎระเบียบต่าง ๆ ซึง่ ขัดกับการพัฒนาได้
2. ความเสีย่ งโดยเฉพาะพืน้ ที(่ specific risk areas) การจาแนกประเภทความเสีย่ งอีก
ทางหนึ่งคือการพิจารณาลักษณะความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ (area) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของ
องค์การ ลักษณะโครงสร้างการจัดองค์การเป็นอย่างไร แล้วมุง่ แบ่งความเสีย่ งตามประเภทและพืน้ ทีห่ รือ
ขอบข่ายขององค์กรนัน้ ๆ ลักษณะความเสีย่ งทีส่ าคัญในพืน้ ทีม่ ดี งั นี้
2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(human resource management) ในบรรดา
ทรัพยากรทัง้ หลายต้องถือว่าทรัพยากรมนุษย์มคี วามสาคัญสูงสุดและถือว่าเสีย่ งมากทีส่ ุดในระดับประถม
และมัธยมศึกษานัน้ มักจะพบปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาส่วนระดับ อุดมศึกษาจะเป็น
เรือ่ งของคุณภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การพัฒนาและการฝึกอบรม การให้รางวัลและการลงโทษ
2.2 การบริหารการเงิน(financial management) การดาเนินกิจกรรมทัง้ หลายต้อง
อาศัยปจั จัยเงินเป็ นหลัก ความเสีย่ งของพืน้ ทีก่ ารเงินการบัญชีอาจเกิดขึน้ ได้หลากหลายโดยเฉพาะความ
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เสีย่ งในทุกระดับการศึกษา เช่น ความเสีย่ งเรือ่ งความปลอดภัยของเงินสด และทรัพย์สนิ การทุจริตรายงาน
การเงิน การขาดงบประมาณ การใช้จา่ ยเงินกับผลทีไ่ ด้รบั
2.3 การบริหารสินทรัพย์(asset management)
2.3.1 การจัดซือ้ จัดหา มักจะมีปญั หาทุจริตคอรับชัน้ หรือการยักยอก ฉ้อโกง
ความเสีย่ งในพืน้ ทีอ่ นั สาคัญได้แก่ ความเสีย่ งเรือ่ งคุณภาพความเสีย่ งเรือ่ งคุณลักษณะ ความเสีย่ งเรือ่ งการ
กาหนดราคา ความเสีย่ งเรื่องผูข้ าย ความเสีย่ งจากระบบ e-procurement ความเสีย่ จากการทุจริต
2.3.2 การบริหารงานพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ การบริหารพัสดุเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากการจัดซือ้ จัดหาโอกาสเสีย่ งตามพืน้ ทีไ่ ด้แก่ การับสินบนหรือคอรับชัน้ ผูข้ ายมีปญั หา พัสดุลา้ สมัย
ระบบการควบคุมพัสดุมจี ดุ อ่อน ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ยงั แบ่งด้วยความหรูหรา ความ
ฟุ่มเฟือย ความสูญเปล่า การสูญเสียโอกาสอีกด้วย
2.3.3 การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การบริหารและการ
จัดการนับว่ามีส่วนสาคัญหนึ่งทีจ่ ะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ นวัตกรรมคือสิง่ ใหม่ๆ ทีน่ าเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา การรวมอานาจ การกระจายอานาจ รวมถึงการ
บริหารโรงเรียนเป็ นฐานและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนับว่ามีความสาคัญ
ความเสีย่ งทีส่ าคัญในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้คอื ความถูกต้องเหมาะสมกับการนานวัตกรรม
เข้ามาใช้ ความถูกต้องของข้อมูล การเปลีย่ นจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ การเข้าถึงผูใ้ ช้ทไ่ี ม่ได้รบั
มอบหมาย ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การทุจริต การเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีxviii
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ แบ่งความเสีย่ งออกเป็ น4ประเภท คือ 1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (strategic
risk) ปจั จัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย/กลยุทธ์ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สภาพแวดล้อม ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2) ความเสีย่ ง
ทางด้านการเงิน/งบประมาณ(financial/budget risk) ได้แก่ การลงทุน/ฝากเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน สภาพคล่อง 3) ความ
เสีย่ งด้านการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎระเบียบ(compliance risk) ได้แก่ กฎหมาย/ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักการบัญชี
แนวการตรวจสอบ 4)ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน(operational risk) ได้แก่สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พนักงาน/
บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยธรรมชาติ การดาเนินกิจการxix
มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวิลมิงทัน(University of North Carolina Wilmington) แบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 5
ประเภทคือ

1. ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งทางด้านการเงินครอบคลุมถึงประเด็นความเสีย่ ง 8
ประเภทด้วยกันคือ
1.1 ความเสีย่ งทางด้านบัญชีและการตรวจสอบ ความเสีย่ งทางด้านนี้จะพิจารณาถึงระบบ
ความถูกต้องทัง้ ทางปฏิบตั แิ ละศีลธรรมจรรยา ความผิดพลาดในการบันทึกและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
การเงิน การจัดการธุรกิจ การดาเนินงานทัวไปทางด้
่
านบัญชี เช่น ความผิดพลาดด้านภาษีอากร ความ
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ผิดพลาดในเรือ่ งค่าใช้จ่าย ความผิดพลาดด้านทรัพย์สนิ ความไม่ยตุ ธิ รรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในการ
จัดการธุรกิจ
1.2 ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลง/สัญญา/รายงาน/หลักฐานเอกสาร ความเสีย่ งทางด้านนี้จะ
พิจารณาความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยการเปลีย่ นแปลงแก้ไข การปลอมแปลง การพิสจู น์ให้เห็นว่าผิดหรือ
ปลอมหรือการหลอกลวงทัง้ หลายทางด้านเอกสาร ข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้มาซึง่ ผลประโยชน์หรือ
การแทนค่าทีผ่ ดิ ในเอกสาร เช่น เอกสารการสงเคราะห์ทางการเงิน ข้อตกลงในการเป็นผูจ้ าหน่ ายหรือผูข้ าย
1.3 ความเสีย่ งทางด้านการโกง/การหลอกลวง เป็นการมีเจตนาทีจ่ ะกระทาผิดหรือการ
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลข่าวสาร การทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการได้มาเกีย่ วกับเงินตรา การมีเจตนาที่
หลอกลวง ปลอมแปลง กระทาผิดกฎหมาย การทาให้ไม่ปลอดภัย เช่น การฝา่ ฝืนกฎหมาย การก่อ
วินาศกรรม
1.4 ความเสีย่ งในเรือ่ งการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมหรือการได้มาซึง่ การให้ของขวัญทีไ่ ม่
เหมาะสม การได้รบั หรือเรียกร้องในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งพอสมควร เช่นเดียวกับความพยายามทีไ่ ด้มาซึง่
อานาจทีเ่ กี่ยวพันธ์กบั ธุรกิจหรือการได้มาซึง่ ข้อตกลงทีใ่ ห้หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ให้กบั ครอบครัวหรือเพื่อน หรือการได้มาในระหว่างการเรียกร้องหรือในการติดต่อประสานงาน
การเจรจายอมรับในเรือ่ งของเงิน เช็ค การสังจ่
่ ายเงิน ผูร้ บั ประกัน บัตรสัมมนาคุณทีใ่ ช้แลกสิง่ ของในร้า น
ได้ การให้กู้ สินค้าหรือการบริการ
1.5 ความเสีย่ งในเรือ่ งความไม่เหมาะสมในการบรรจุหรือการทาสัญญา การละเมิด
กฎหมายหรือระเบียบการในการบรรจุหรือการทาสัญญา ความไม่เหมาะสมในการบรรจุหรือการทาสัญญา
ระดับขัน้ พืน้ ฐานของบุคลากร ความไม่เหมาะสมในการเจรจาหรือการสัญญาเกีย่ วกับรางวัล
1.6 ความเสีย่ งในการบริจาคเงินในทางทีผ่ ดิ คือความไม่เหมาะสมในการบริจาคเงิน
1.7 ความเสีย่ งในการขโมย/การฉ้อฉล/การยักยอก การทีจ่ ะทาการขโมยของการทา
ความผิดทางอาญาร้ายแรง และการย้ายทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นมาเป็ นของตนเองโดยเจตนา เช่น การทา
บัญชีคลาดเคลื่อน ความไม่เหมาะสมในการใช้เงินและการจัดการเงินไม่ถูกต้องหรือการใช้เงินผิด
1.8 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการสิน้ เปลือง การใช้ในทางทีผ่ ดิ หรือความไม่เหมาะสมของ
แหล่งทีม่ า
2. สภาวะความเสีย่ งและความปลอดภัย แบ่งประเด็นของความเสีย่ งและความปลอดภัย
ออกเป็น 10 ประเภทคือ
2.1 ความเสีย่ งด้านความลับ การกล่าวถึงความลับทีป่ กปิดไว้ของสถาบันหรือหน่วยงาน
ความลับของลูกค้าและข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายธุรกิจ
2.2 ความเสีย่ งด้านความลับของข้อมูล เทคนิคในการอ้างอิงเกีย่ วกับพันธะทางสัญญา
เกีย่ วกับการจัดการหรือการบริหารและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลองลูกค้าและลูกจ้างและบุคคลทีส่ าม
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2.3 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลความลับ การทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบอานาจและ
เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สนิ ของเจ้าของบริษทั โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือความระมัดระวังความลับทางการค้า
ของลูกค้า หรือข้อมูลลูกค้า ความลับทางการาตลาด และข้อมูลพืน้ ฐานของสถาบัน แผนการตลาด
ข้อเสนอทางธุรกิจและกลยุทธ์
2.4 ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสภาวะความปลอดภัย ความต้องการหลายอย่างในการ
ปฏิบตั ทิ างกฎหมายประสบความล้มเหลว ระเบียบหรือข้อบังคับทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม สภาพการ
ทางานหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ างานรวมทัง้ ข้อจากัดภายในการประกาศใช้ระเบียบหรือข้อบังคับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ความปลอดภัยในอาชีพและการจัดการสุขภาพ สหรัฐอเมริกาจะมีการพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อมในหน่วยงานราชการและในทานองเดียวกันหน่วยงานราชการก็มอี านาจและขอบเขตในการ
ควบคุมความปลอดภัย
2.5 ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไม่สะดวกในการบรรจุหรือการทาสัญญา การละเมินกฎหมาย
หรือระเบียบการในการบรรจุหรือการทาสัญญา ความไม่เหมาะสมในการบรรจุหรือการทาสัญญาระดับขัน้
พืน้ ฐานของบุคลากร ความไม่เหมาะสมในการเจรจาหรือการทาสัญญาเกีย่ วกับรางวัล
2.6 ความเสีย่ งในการใช้สติปญั ญาในการใช้ทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมและการละเมิดลิขลิทธิ ์
หรือการละเมิดลิขสิทธิ ์ทางด้านโปรแกรม การทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบอานาจและเปิดเผยข้อมูลความลับอัน
ประกอบด้วยสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ งานวิจยั และข้อมูลทางเทคนิค สูตร การค้นพบ รูปแบบ การปรับปรุง ความ
คิดเห็น การสร้างแนวทางใหม่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ เอกสาร
เกีย่ วกับการเงินทีย่ งั ไม่ได้ตพี มิ พ์ ข้อมูลราคาและข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง การใช้ขอ้ มูลทาง
เทคโนโลยีทงั ้ หลายในทางทีผ่ ดิ หรือไม่สมควร
2.7 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของประชาชน
2.8 ความเสีย่ งในการก่อวินาศกรรมหรือการทาลายทรัพย์สนิ
2.9 ความเสีย่ งด้านความไม่ปลอดภัยในสภาพการทางาน
2.10 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการสิน้ เปลือง/สูญเสีย การใช้ในทางทีผ่ ดิ หรือความไม่
เหมาะสมของแหล่งทีม่ า การบริการหน่วยงานในทางทีผ่ ดิ รวมไปถึงเครือ่ งมืออุปกรณ์หรือทรัพย์สนิ บุคคล
หรือสิง่ ของทีม่ คี ่า
3. ความเสีย่ งทางด้านการวิจยั แบ่งประเด็นความเสีย่ งออกเป็น 11 ประเภทคือ
3.1 ความเสีย่ งด้านความสนใจในเรือ่ งความขัดแย้ง
3.2 ความเสีย่ งเกีย่ วกับความลับของข้อมูล
3.3 ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสภาวะความปลอดภัย
3.4 ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลง/สัญญา/รายงาน/หลักฐานเอกสาร
3.5 ความเสีย่ งทางด้านการโกง/การหลอกลวง
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3.6 ความเสื่ยงในการใช้สติปญั ญาในการละเมิดทางด้านทรัพย์สนิ การยักยอกหรือการ
เปิดเผย
3.7 ความเสีย่ งด้านการวิจยั มนุ ษย์ หรือวิจยั สัตว์
3.8 ความเสีย่ งด้านการใช้เงินทุนวิจยั ไม่เหมาะสมหรือการฝ่าฝืนระเบียบของทุนวิจยั
3.9 ความเสีย่ งทางด้านการใช้หลักการวิจยั ไม่เหมาะสม
3.10 ความเสีย่ งในการขโมย/การฉ้อฉล/การยักยอก การทีจ่ ะทาการขโมยของการทา
ความผิดอาญาร้ายแรงและการย้ายทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองโดยเจตนา เช่น การทาบัญชี
คลาดเคลื่อน ความไม่เหมาะสมในการใช้เงินและการจัดการเงินไม่ถูกต้อง หรือการใช้เงินผิด
3.11 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการสิน้ เปลือง การในทางทีผ่ ดิ หรือความไม่เหมาะสมของ
แหล่งทีม่ า
4. ความเสีย่ งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ แบ่งประเด็นความเสีย่ งออกเป็น 8 ประเภทคือ
4.1 ความเสีย่ งในการแบ่งแยกหรือเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือการก่อกวน การรบกวน
4.2 ความเสีย่ งในการมอบหมายหน้าทีท่ เ่ี ท่าเทียมหรือเสมอกันในการจ้างงานในโอกาส
ทีเ่ หมาะสมหรือในสภาวะไร้ความสามารถ
4.3 ความเสีย่ งทีล่ กู จ้างมีความประพฤติทผ่ี ดิ หรือไม่เหมาะสม
4.4 ความเสีย่ งในการล่วงละเมิดหรือการสื่อสารทีไ่ ม่เหมาะสม
4.5 ความเสีย่ งในการละเมิดทางเพศ
4.6 ความเสีย่ งในการคุกคามหรือ ความไม่เหมาะสมของผูบ้ งั คับบัญชา
4.7 ความเสีย่ งด้านความไม่ปลอดภัยในสภาพการทางาน
4.8 ความเสีย่ งในการฝ่าฝืน การละเมิด หรือการคุกคาม
5. ความเสีย่ งทางด้านกีฬา แบ่งประเด็นความเสีย่ งออกเป็น 8 ประเภทคือ
5.1 ความเสีย่ งจากการโดนหลอกลวง
5.2 ความเสีย่ งจากความไม่เหมาะสมในการให้หรืออานาจในการให้
5.3 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสม
5.4 ความเสีย่ งในการใช้ทรัพย์สนิ นักกีฬาหรือการรับรอง/การอนุ มตั ใิ นทางทีผ่ ดิ
5.5 ความเสีย่ งในการประพฤติทไ่ี ม่เหมาะสมของสมาชิกใหม่
5.6 ความเสีย่ งจากผูเ้ ชีย่ วชาญ/ความไม่เหมาะสมในการช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์ทาง
การเงิน
5.7 ความเสีย่ งในการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
5.8 ความเสีย่ งทางด้านร่างกายxx
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มหาวิทยาลัยเคลมสัน(Clemson University and Communities in Schools) แบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 6 ประเภท
คือ ความเสีย่ งทางด้านการดาเนินงานของโรงเรียน ความเสีย่ งทางด้านเสถียรทางการศึกษา ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลง
ทางวิชาการ ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลงทางสังคม ความเสียงทางด้านข้อตกลงทางพฤติกรรมและความเสีย่ งทางด้าน
ข้อตกลงทางด้านจิตวิทยา

1. ความเสีย่ งทางด้านการดาเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ ์ทาง
วิชาการทีไ่ ม่สมบูรณ์และคะแนนในระดับขัน้ พืน้ ฐาน การสงวนข้อมูล อายุเกินระดับ การขาดแคลนผูต้ รวจ
และความยุง่ ยากในการให้การบ้านเด็ก
2. ความเสีย่ งทางด้านเสถียรทางการศึกษา ประกอบด้วยความสามารถในการดูแล
นักเรียนในโรงเรียน การแลกเปลีย่ นในการให้บริการทางการศึกษา/การมอบหมายหน้าที่
3. ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลงทางวิชาการ การทาการบ้านน้อยหรือไม่มกี ารบ้านการ
ไม่แน่ใจของการเป็นอยูข่ องนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
4. ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลงทางสังคม ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือ
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนต่ า การสนับสนุ นจากผูท้ ม่ี ฐี านะทางสังคม
5. ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลงทางพฤติกรรม ประกอบด้วยการหนีโรงเรียนเป็ นประจา
การละทิง้ หน้าทีเ่ ป็ นประจา การทาลายทรัพย์สนิ การไม่มาโรงเรียนสูง การเลิกเรียนกลางครัน
6. ความเสีย่ งทางด้านข้อตกลงทางด้านจิตวิทยา ประกอบด้วยความไม่สนใจเรียน ข้อ
ผูกมัดในโรงเรียนและความรูส้ กึ ผูกพันกับโรงเรียนต่า ความรูส้ กึ ไม่ชอบเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรียน xxi
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง(Risk management process)
ในการบริหารความเสีย่ งนัน้ จะต้องมีการประเมินถึงโอกาสของความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น ความผิดพลาด
ทีเ่ กิดจากเวลา ต้นทุนหรือเทคโนโลยีเป็ นหลักสาคัญในการทีจ่ ะนามาใช้ในวางแผน การเริม่ ต้นโครงการต่าง ๆ และป้องกัน
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ในการบริหารความเสีย่ งจึงต้องมีการออกแบบกระบวนการทีเ่ หมาะสมก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการจริงซึง่ เรื่องของกระบวนการหรือขัน้ ตอนของความเสีย่ ง(risk management process) มีผศู้ กึ ษาไว้หลายท่านดังนี้
กระบวนการบริหารความเสีย่ งตามแนวคิดของวิลสัน(Wilson) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ

1) การค้นหาความเสีย่ ง(risk identification) หมายถึง การค้นหาปญั หาต่าง ๆ ทีท่ า
ให้เกิดความเสีย่ งกับผูใ้ ช้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมรวมทัง้ ด้านจิต
วิญญาณ โดยการค้นหานัน้ สามารถทีจ่ ะหาข้อมูลได้จากคาร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้
ดาเนินงาน การทารายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ การออกแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสารและตาราต่าง
ๆ เป็นต้น
2) การวิเคราะห์ความเสีย่ ง(risk analysis) หมายถึงการวิเคราะห์ความถี่ ความรุนแรง
และความสาคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มีความถีแ่ ละรุนแรงมากน้ อยเพียงใด
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3) วิธกี ารจัดการความเสีย่ ง(risk treatment) หมายถึง การหากลยุทธ์เพื่อนามาใช้ใน
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยกลยุทธ์ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้จดั การความเสีย่ งนัน้ จะต้องสอดคง้องกับ
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร
4)
การประเมินผล(risk evaluation) หมายถึง การประเมินผลการจัดการความใยวว่า
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์หรือความเสีย่ วได้หรือไม่ โดยศึกษาเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ย้อนหลังเพื่อดูผลสาเร็จของ
การบริหารความเสีย่ งตลอดจนพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดยังคงอยูเ่ พื่อปรับมาตรการการป้องกันหรือลดความ
เสีย่ งขึน้ ใหม่ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
สมขาย ไตรรัตนภิรมย์ ได้แบ่งขัน้ ตอนกระบวนการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย 6
ขัน้ ตอน
1. การวางแผนการบริหารความเสีย่ ง(risk management planning) ประกอบด้วยการ
ตัดสินใจว่าจะวางแผนการบริหารกิจกรรมโครงการอย่างไร โดยการทบทวนขอบเขตของโครงการ การ
วางแผนการบริหารโครงการ ปจั จัยสิง่ แวดล้อมขององค์การและทรัพยากรองค์การซึง่ ผูร้ ว่ มโครงการ
สามารถอธิบายและวิเคราห์การจัดการความเสีย่ ง กิจกรรมในแต่ละโครงการผลผลิตหลักของการบริหารนี้
คือแผนการจัดการความเสีย่ ง
2. การจาแนกความเสีย่ ง(risk identifiaction) ประกอบด้วยข้อกาหนดทีม่ ตี ่อ
ผลกระทบของโครงการและลักษณะข้อมูลเอกสารแต่ละโครงการ ผลผลิตหลักของกระบวนการนี้คอื การ
เริม่ ต้นด้วยการลงทะเบียนความเสีย่ ง
3. การวิเคราะห์คุณภาพความเสีย่ ง(qualitative risk analysis) ประกอบด้วยการ
จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความน่าจะเป็ นและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง การ
จาแนกความเสีย่ งแล้ว ทีมความเสีย่ งสามารถใช้เครือ่ งมือและเทคนิคต่างๆ ในการจัดลาดับความเสีย่ งและ
การจัดการข้อมูลการลงทะเบียนความเสีย่ งให้ทนั สมัย ผลผลิตหลักในขัน้ ตอนนี้กค็ อื การ update การ
ลงทะเบียนข้อมูลความเสีย่ งให้ทนั ต่อเวลาเสมอ
4. การวิเคราะห์ปริมาณความเสีย่ ง(quantitative risk analysis) ประกอบด้วยการ
ประเมินค่าผลประทบของความเสีย่ งตามวัตถุประสงค์ของโครงการออกมาเป็ นจานวนหรือตัวเลข ผลผลิต
หลักของกระบวนการนี้ เช่นเดียวกับการลงทะเบียนหลักเพื่อให้ทนั ต่อเวลา
5. การวางแผนเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้ กับความเสีย่ ง (rixk reponse planning) ปรพกอบ
ด้วยการนาขัน้ ตอนมาใช้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ในความสาเร็จและเป็นการลดภาวะคุคามทีจ่ ะพบจาก
เป้าหมายโครงการ การใช้ผลผลิตต่าง ๆ ตามขัน้ ตอนทีผ่ ่านมา
6. การควบคุมและการติดตารมความเสีย่ ง(risk monitoring and control)
ประกอบด้วยการจาแนกการติดตามความเสีย่ งและความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ การจาแนกความเสีย่ งใหม่ การ
จัดแยกแผนการเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้ จากความเสีย่ งและการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การจัดการ
ความเสีย่ งทีใ่ ช้ตลอดโครงการ ผลผลิตหลักของกระบวนการนี้คอื การให้คาแนะนา/การให้การับรองและ
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การป้องกันสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ความต้องการการเปลีย่ นแปลงและการลงทะเบียนความเสีย่ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
รวมทัง้ การวางแผนการบริหารโครงการ และกระบวนการจัดการทรัพยากรของโครงการ
บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์เซอร์วสิ จากัด(มหาชน) สานักตรวจสอบภายใต้ฝา่ ยพัฒนาบุคลากร มี
ขัน้ ตอนการจัดระบบบริหารความเสีย่ ง 5 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้

1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน(objectives establishment) สิง่ ทีต่ อ้ ง
คานึงถึงในการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อเริม่ จัดทาระบบบริหารความเสีย่ ง คือ ปจั จัยทางสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เช่น ปรัชญา(philosophy) วัฒนธรรมองค์กร(culture) กลยุทธ์(strategy) วิสยั ทัศน์(vision)
ภารกิจ(mission) ค่านิยม(value) ปจั จัยภายนอกและความกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญกับองค์กร เช่น ผู้
ถือหุน้ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ รัฐบาล และสังคม ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะช่วยให้หน่ วยงานกาหนด
วัตถุประสงค์การดาเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การระบุความเสีย่ ง(risk identification)
การระบุความเสีย่ งการระบุและจัดกลุ่มประเด็นความเสีย่ งตามสาเหตุทท่ี าให้ความเสีย่ ว
นัน้ เกิดขึน้ ซึง่ ความเสีย่ งของการดาเนินมีสาเหตุเกิดขึน้ ได้จากปจั จัยภายในและภายนอกองค์กรมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลการดาเนินงานของกิจการซึง่ ขัน้ ตอนในการระบบความเสีย่ ง
สามารถดาเนินการคือ 1) พิจารณาว่ามีกจิ กรรมใดหรือกระบวนการใดบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์แต่ละ
ข้อ 2)พิจารณาว่าในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการนัน้ มีปจั จัยเหตุการณ์ใดบ้างทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสีย่ งทื่
จะส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามกิจกรรมนัน้ ๆ ได้โดยให้พจิ ารณาถึงความเป็ นไปได้ทุกๆ
รูปแบบหรือพิจารณาความเสีย่ งทุกประเภทให้ครอบคลุมมากทีส่ ุด 3) ระบุความเสีย่ ว(risk identification) ที่
ได้สาหรับเป็นหัวข้อในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งต่อไป
3. การประเมินและจัดลาดับความเสีย่ ง(risk assessment and prioritized)
ขัน้ ตอนนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าของความเสีย่ งแต่ละจุดแล้วจึงทา
การจัดลาดับความเสีย่ งโดยใช้โมเดลความเสีย่ ง(risk model) ช่วยในการประเมินซึง่ ประกอบไปด้วยปจั จัยที่
สาคัญ 2 ปจั จัยใหญ่ๆดังนี้ 1) ผลกระทบความรุนแรง(severity of effect ; S) คือการประเมินความรุนแรงของ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากความเสีย่ งนัน้ ๆ ซึง่ สามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 1.1) จานวน
ผลกระทบของลูกค้าภายนอก(number of effected external customer) : จานวนลูกค้าภายนอก ทีจ่ ะได้รบั
ผลกระทบจากความผิดพลาดของเหตุการณ์ในความเสีย่ งทีร่ ะบุ1.2) การไม่ยอมรับของลูกค้า(acceptance of
customer of failure) : ระดับการยอมรับของลูกค้าภายนอกทีม่ ผี ลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากความเสีย่ งนัน้ ๆ 1.3)
การไม่ยอมรับของลูกค้าภายใน(acceptance of interna. Customer to failure) : ระดับการยอดรับของ
พนักงานในกระบวนการหรือกระบวนการถัดไปต่อผลกระทบจากความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ และ 1.4) ความ
ผิดพลาดทางการเงิน(error amount of money) : จานวนเงินทีอ่ งค์กรต้องสูญเสียเนื่องจากความผิดพลาดที่
จะเกิดขึน้ เช่น รายได้ทต่ี อ้ งสูญเสียไปหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ 2) ประเมินโอกาส(occurrence
62
การบริ หารความเสี่ ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

evaluation : O) หมายถึงการประเมินโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง ซึง่ สามารถพิจารณาได้จากหลายจุด
เช่น 2.1 ) ขนาดของความผิดพลาดในการจัดการ(size of error transaction) : จานวนรายการของงานที่
ผิดพลาดต่อจานวนทัง้ หมด 2.2) ความถีข่ องโอกาส(frequency of occurrence): ความถีข่ องโอกาสทีจ่ ะสามารถ
เกิดความผิดพลาดขึน้ ได้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ว่าระบบมีความน่ าเชื่อถือและความถูกต้องมากน้อยเพียงใด 2.3) การ
ตรวจพล(detection) : การประเมินความสามารถในการตรวจพบความผิดพลาดนัน้ ก่อนจะถึงมือลูกค้าซึง่ อยู่
กับกิจกรรมควบคุมหรือการตรวจสอบผลการทางานของหน่วยงาน นอกจากนี้ สิร ิ ทองสิร ิ ให้ระดับความ
รุนแรง และโอกาสในการเกิดความเสีย่ งนัน้ อาจกาหนดให้มรี ะดับคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 ดังความหมายใน
ตารางต่อไปนี้xxii
ตารางที่ 1 การกาหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของความเสีย่ ง
ระดับคะแนน
(level)
1
2

ความรุนแรง
(severity)
น้อยมาก (insignificant)
น้อย(minor)

3

ปานกลาง(moderate)

4

มาก(major)

5

มากทีส่ ดุ (catastrophic)

ความหมาย
(description)
สูญเสียทางการเงินน้อย,ไม่มกี ารบาดเจ็บ
สูญเสียทางการเงินปานกลาง,มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
,มีผลกระทบภายในองค์กรเอง
สูญเสียทางการเงินค่อนข้างมาก, ต้องได้รบั การรักษา
จากแพทย์,มีผลกระทบกับลูกค้าภายนอก
สูญเสียทางการเงินมาก,บาดเจ็บสาหัส,สูญเสีย
ความสามารถในการผลิต
สูญเสียทางการเงินมหาศาล,เสียชีวติ ,มีผลกระทบถึง
ขัน้ หายนะ
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ตารางที่ 2 การกาหนดระดับคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง
ระดับคะแนน
(level)
1
2

โอกาสเกิ ด
(severity)
น้อยมาก (rare)
น้อย(unlikely)

3

ปานกลาง(possible)

4

มาก(likely)

5

มากทีส่ ดุ (almost certain)

ความหมาย
(description)
สูญเสียทางการเงินน้อย,ไม่มกี ารบาดเจ็บ
สูญเสียทางการเงินปานกลาง,มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
,มีผลกระทบภายในองค์กรเอง
สูญเสียทางการเงินค่อนข้างมาก, ต้องได้รบั การรักษา
จากแพทย์,มีผลกระทบกับลูกค้าภายนอก
สูญเสียทางการเงินมาก,บาดเจ็บสาหัส,สูญเสีย
ความสามารถในการผลิต
สูญเสียทางการเงินมหาศาล,เสียชีวติ ,มีผลกระทบถึง
ขัน้ หายนะ

เมื่อทาการให้คะแนนความรุนแรงและโอกาสในการเกิดแล้ว ก็จะนาคะแนนทัง้ สองนัน้ มาคูณกันและเทียบคะแนนเพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งในเมตริกซ์รปู แบบความเสีย่ ง(risk model) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางการจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง(risk model matrix)
Severity
Occurrence
Almost Certain
5
Likely
4
Possible 3
Unlikely
Rare

2
1
Extreme

Insignificant
1

Minor
2

Moderate
3

Major
4

Catastrophic
5

5

10

15

20

25

4
3

8
6

12
9

16
12

20
15

2
1

4
2

6
3

8
4

10
5

High

Medium

Low

อาจทาการสรุปเมตริกซ์ Risk Model ออกเป็ นช่วงคะแนนสาหรับจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งได้ดบั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ช่วงคะแนนการจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
ช่วงคะแนน
ความสาคัขของความเสี่ยง
1-3
ต่า (LOW)
4-9
ปานกลาง(medium)
10-15
สูง(high)
16-25
สูงสุด(extreme)
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ในการประเมินความเสีย่ งนัน้ อาจกระทาได้หลายรูปแบบหลายลักษณะ มีการกาหนดหัวข้อ น้าหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนต่าง ๆ กันไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั แต่ละองค์กรทีจ่ ะนาไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรเช่น องค์กรทีใ่ ห้ความสาคัญในเรื่องค่าใช้จ่าย อาจจะให้เกณฑ์การประเมินแตกต่าง ๆ กับองค์กรทีใ่ ห้ความสาคัญ
เรื่องการรักษาลูกค้าเป็ นต้น

4.

การจัดการความเสีย่ ง(risk management)

การจัดการความเสีย่ งเป็ นการหาวิธที เ่ี หมาะสมเพื่อจัดการต่อความเสีย่ งในแต่ละจุด กลยุทธ์ของความเสีย่ งนัน้ สามารถ
จาแนกออกได้เป็ น 4 แบบ (4 T’s Strategies) ดังนี้

1. Take-การยอมรับความเสีย่ ง(Risk acceptance) คือการยอมรับให้มคี วามเสีย่ งนัน้
ๆ ปรากฏอยู่ เนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการจัดการหรือสร้างระบบการควบคุม มีมลู ค่าสูงกว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก
การแก้ไข ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามก็ควรมีมาตรการในการจัดการเพื่อให้สามารถติดตามและ
ดูแลความเสีย่ งนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการกาหนดระดับองผลกระทบของความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
กาหนดปจั จัยเป้าหมายและวิธกี ารตรวจ สอบความเสีย่ งหลักทีส่ าคัญ พัฒนาแผนการตัง้ รับหรือแผนจัดการ
ความเสีย่ งเป็ นต้น
2. Treat – การลด / ควบคุมความเสีย่ ง(risk reduction / control ) คือการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุงในด้านองค์กร (organization) ทิศทางขององค์กร(direction)
การดาเนินงาน(operation) และการติดตามตรวจสอบ(monitoring) เพื่อป้องกันหรือจากัดผลกระทบและ
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง ตัวอย่างเช่น 2.1) มาตรการทีช่ ่วยลดความรุนแรงของผบกระทบคือ
การมีแผนสารองฉุ กเฉิน การกาหนดเป็ นเงือ่ นไขของสัญญาการวางมาตรการป้องกันการทุจริต ลด
กิจกรรมทีจ่ ะนามาซึง่ ความเสีย่ ง กาหนดราคาสินค้า / บริการโดยพิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบข่าวสารทีไ่ ม่คลาดเคลื่อน การจัดสรรการลงทุนอย่างเหมาะสม
2.2) มาตรการทีช่ ่วยลดโอกาสทีอ่ าจเกิดความเสีย่ ง คือการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบตั ติ ามระบบ
การกาหนดเป็นเงือ่ นไขของสัญญา ทบทวนวิธกี ารดาเนินงานอยูเ่ สมอฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถอยูเ่ สมอ มีการควบคุม ดูแลการดาเนินงานโดยผูบ้ งั คับบัญชา ดาเนินการวิจยั และพัฒนา
สินค้าบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
3. Terminate – การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง(risk avoidance) เป็นการหลีกเลีย่ งหยุด
หรือเปลีย่ นแปลงกิจกรรมทีเ่ ป็นความเสีย่ ง เช่น การหยุดทากิจกรรม(cease activity) การปรับเปลีย่ น
รูปแบบการดาเนินการหรือระบบต่าง ๆ (redesign business process/system) การลดขนาดการดาเนินการ
(reduce scale) การเปลีย่ นหรือปรับวัตถุประสงค์การทางาน(Change or recalibrate objective)
4. Transfer – การกระจาย/โอนความเสีย่ ง(risk sharing/spreading) คือการกระจาย
ความเสีย่ งในระหว่างทรัพย์สนิ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความเสีย่ งจากการสูญเสียเช่น การทาประกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สนิ และการประกันภัยอุบตั เิ หตุ การจัดจ้าง
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บุคคลภายนอก (Outsource) ซึง่ เป็นการถ่ายโอนความเสีย่ งไปยังบริษทั ประกันภัยและบริษทั ภายนอก การ
ทาสาเนาเอกสารหลายๆชุด การกระจายทีเ่ ก็บทรัพย์สนิ มีค่าเป็ นต้น
5. การติดตามและการสอบทาน(monitoring and review) ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการ
บริหารความเสีย่ งของแต่ละฝา่ ย ทาหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมินผลการจัดการความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ โดย
ทาการทบทวนปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปเพื่อทบทวนว่าระดับความ
เสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้เพียงใด และทาการสรุปผลการติดตามเป็นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมทัง้
ส่งรายงานผลให้ฝา่ ยบริหารรับทราบ ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงเพิม่ เติมมาตรการจัดการความเสีย่ ง ควรแจ้งให้
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบทราบทุกครัง้ ส่วนในกรณีทพ่ี บว่าระดับความเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้ ควรมีการเสนอแผน
จัดการความเสีย่ งและรายงานให้ผบู้ ริหารเพื่อพิจารณาทันที
การวิ เคราะห์และประเมิ นความเสี่ยง
สงวน ช้างฉัตรกล่าวถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ ง(risk analysis) เป็ นเครื่องมือทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ผูบ้ ริหารโครงการและผูเ้ กีย่ วข้องในโครงการทุกคนเนื่องจากสามารถช่วยรุสงิ่ กีดขวางทีท่ าให้โครงการไม่สาเร็จตาม
เป้าหมายได้ทงั ้ ความผิดพลาดด้านกาหนดการ ค่าใช้จ่ายและการยุตโิ ครงการ การวิเคราะห์ความเสีย่ งก่อให้เกิดการ
สืบสวนและประเมินปญั หาความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการบริหารโครงการเป็ นกระบวนการทีส่ ามารถวิเคราะห์
และจัดการความเสีย่ งซึง่ สัมพันธ์กบั โครงการนัน้ ดังนัน้ การดาเนินการอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิม่ พูนความสาเร็จของ
โครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบทัง้ ด้านค่าใช้จ่าย เวลาและการปฏิบตั กิ ารให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อาจกล่าวได้ว่า
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการบริหารโครงการเป็ นกระบวนการทีอ่ อกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือลดความเสีย่ งที่
คุกคามความสาเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ เอง สาหรับเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสีย่ งนัน้ แบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะคือการวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงคุณภาพจะเริม่ ใน
ขัน้ ตอนแรกคือระบุความเสีย่ งซึง่ เป็ นการพิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการต่าง ๆ ความสาเร็จของการระบุความเสีย่ ง
อาจเกิดจากการสัมภาษณ์สมาชิกทีมงานโครงการ การประชุมระดมความคิดของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและใช้ประสบการณ์
ส่วนบุคคลในการวิเคราะห์และทบทวนประสบการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ ในอดีต ขัน้ ตอนทีส่ องคือการประเมินความเสีย่ งทีส่ ามารถ
จัดหมวดหมู่ความเสีย่ งว่าโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งนัน้ อยู่ในระดับใด ระดับสูง ระดับกลางหรือระดับต่า ขณะเดียวกันก็
สามารถระบุผลกระทบต่อโครงการได้ ประการทีส่ ามเตรียมการตอนสนองต่อความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีการระบุว่าความเสีย่ งนัน้ จะต้องให้ความสนใจและจัดการอย่างเร่งด่วน ประการทีส่ ก่ี ารประเมินผลการบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อพิจารณาสามารถจัดการความเสีย่ งได้ผลมากน้อยเพียงใดและเกิดความเสีย่ งทีต่ ามมาจากการบริหารความ
เสีย่ งแรกอย่างไร ซึง่ อาจทาให้ผลดาเนินงานประสบความล้มเหลวได้ สาหรับการวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงปริมาณนัน้ มี
ขัน้ ตอนการดาเนินการคือการระบุความเสีย่ งทัง้ หมดและวิเคราะห์เชิงลึกในด้านปริมาณ ทาให้สามารถระบุผลกระทบต่อ
โครงการเชิงปริมาณได้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความสาเร็จของโครงการ 3 ประการคือ ค่าใช้จ่าย(cost)เวลา
(time) และการปฏิบตั กิ าร(performance)
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี เสนอแนวทางวิธกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งเพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถหาแนวทาง
ป้องกันและรับมือได้อย่างเหมาะสม ซึง่ วิธกี ารในการวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อความมันคงปลอดภั
่
ยโดยทัวไปมี
่ อยู่ดว้ ยกัน 2
วิธหี ลักๆ คือ
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การวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงปริมาณ(quantitative risk analysis) วิธนี ้ปี ระกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าคัญ 2
ประการได้แก่โอกาสทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึน้ และแนวโน้มของความสูญเสียทีจ่ ะได้รบั ถ้าเหตุการณ์นนั ้ เกิดขึน้
(ผลกระทบ) โดยทางหน่วยงานอาจกาหนดระดับคะแนนของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งจากตาราง
คะแนนสาเร็จรูปทีก่ าหนดขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ ว
i
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