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บทที่ 1 
บทนํา 
 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
 

1. ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ

สูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดขึน้ในอนาคต และมี ผลกระทบ หรือทําให้การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทัง้ในด้านยุทธศาสตร์ 
การปฏิบัติ งานการเงิน และการบริ หาร ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ 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 แต ่

สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สําหรับการ
ให้บริการ  เช่น  

 
1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กร(Operational Risk) 
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่ จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมที่ ดี โดยอาจเก่ียวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคน ระบบหรือเหตุการณ์ภายนอก เช่น 

1.2.1 การบริหาร   
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
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 ที ่จะทําให้ ไม่บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยต้องระบุ ได้ด้วยว่าเหตุการณ์ นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทําไม ทั้งนี ้สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบ ุควรเป็นสาเหตุ ที่แท้จริ ง เพ่ือจะได้ 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
ระดับท่ีองค์กรรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธีดังนี้ 

1. การยอมรบัความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในกาจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
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2. การลด การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ 

3. การกกระจายความเสี่ยง หร ืการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ กิจกรรมนั้นไป 
 

5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
การบริ หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริ หารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม

รวมทัง้กระบวนการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ เป้าหมาย ทัง้ในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภู มิ ขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุน
และการมี ส่ วนร่วมในการบริ หารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 

6. การควบคุม (Control) 
 

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขัน้ตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภทคือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนด
ขึน้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธ ีการควบคุมที่กําหนด
ขึน้เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 

 
 



4 

การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

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 เพ่ือบ่งชี้ เหตุการณ์ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับ
ความสําคัญ และจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในองค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ หน่วยงานในองค์กรยอมรับได้ รวมไปถึงกําหนด
กรอบการดําเนิ นงานเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่ นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

 
1. เพ่ือให้มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

2. เพ่ือให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

3. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ การดําเนินงานไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ให้
มีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้มีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึน้ในอนาคต 
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

 
การดําเนินการ 

 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา 

2. จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
3. พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

4. ดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง 
5. สรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ 2554-2557 
 

การประเมินผล 
 

จากการสรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
 

คณะดําเนินงานที่ดําเนนิการจัดการความเสี่ยง 
 

1. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานความร่วมมือ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา 
6. หัวหน้างานปกครอง 
7. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
8. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
9. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
10. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
11. หัวหน้างานพัสดุกลาง 
12. หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
13. หัวหน้างานการเงินและบัญชี 



หน้า 6 
 

 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกณฑ์การกําหนดโอกาส 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
   

กรณีที่ 1   
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน 5 

สูง ระหว่าง 1- 6  เดือน ต่อครั้ง 4 

ปานกลาง ระหว่าง 7 - 12 เดือน ต่อครั้ง 3 

น้อย มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง 1 

กรณีที่ 2   

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ร้อยละของโอกาสที่เกิดขึ้น ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 80 % 5 

สูง 71 - 80% 4 

ปานกลาง 61 - 70% 3 

น้อย 51 - 60 % 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 51 % 1 
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เกณฑ์กําหนดผลกระทบ 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านชื่อเสียง 
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเป็นวงกว้าง 5 
สูง มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวอยู่วงจํากัดในต่างประเทศ 4 

ปานกลาง มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบับ 2 - 3 วัน 3 

น้อย มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วัน 2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 

   

ผลกระทบด้านความสําเร็จ 

ผลกระทบทีเ่กิดความเสี่ยง ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60 % 5 

สูง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 60 - 70 % 4 

ปานกลาง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 71 - 80 % 3 

น้อย ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 81 - 90 % 2 

น้อยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า 90 % 1 

 
 

ที่มา: แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-57 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม รายการความเสี่ยง โอกาส ผลกระ

ทบ 
ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1. กลยทธ์/ยุทธศาสตร์ 
1.1 ด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษา และการพัฒนากําลังคน 

1.1.1 การผลิตนักเรียน
และพัฒนานักศึกษาที่มุ่ง
ส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และตรงตาม
ความต้องการของ
ประเทศ 

 

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และระดับปวส. ได้
งานทําตรงสาขาวิชาหรือ
สาขาที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับ
ตํ่า  

4 3 12 1. ดําเนินการศึกษาข้อมูลภาวะ การ
หางานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
เพ่ือให้ทราบความต้องการของ
การหางานทําของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

2. ติดตามข้อมูลการได้งานทําของ
บัณฑิต โดยการทํา website 
ศิษย์เก่าและให้แจ้งกลับมาเมื่อได้
งานแล้ว 

3. ติดตามความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตนักเรียน
นักศึกษาทุกสาขาวิชา 

4. จัดอบรมเสริมทักษะทางด้านการ

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
- งานแนะแนว
การศึกษา 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม รายการความเสี่ยง โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติเป็น
หลัก 

5. ศึกษาความต้องการของสถาน
ประกอบการเพ่ือนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

1.1.2 การดําเนินงานด้าน
หลักสูตร 

1. การจัดทําแผนการเรียนรู้ 3 5 15  เร่งให้ทุกแผนกวิชาจัดทําการ
วิเคราะห์หลักสูตร 

 

     ทุกแผนกวิชาการจัดการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

 

     1. จัดทําโครงสร้างของคณะทํางาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 

     3. เร่งรัดให้แผนกวิชา ดําเนินการ
จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

     4. จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร
แต่ละแผนกวิชาให้ชัดเจน 

5. ติดตามความก้าวหน้าทุกๆ ไตร
มาส (3 เดือน) 

 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
- ทุกแผนกวิชา 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม รายการความเสี่ยง โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

     6. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน ผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
ที่มีความรู้เพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ 

7. ประชุมเพ่ือหาความซ้ําซ้อนของ
เนื้อหาในรายวิชา เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่
กับองค์ความรู้ใหม่ 

6. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 
 

1.1.3 การส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. การก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

(อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) 

5 5 25 1. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตามคู่มือนักเรียน นักศึกษา ในวัน
ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครอง 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

   2. วิทยาลัยคัดกรองกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น 
ทะเลาวิวาท ความรุนแรง อีกทั้งใน
เรืองการพนัน ยาเสพติดหรือ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
ตลอดจนการขับข่ีรถจักรยานบน
ถนนหลวง เพื่อให้ครู อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
3. จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

- งานปกครอง 
- งานสวัสดิการ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม รายการความเสี่ยง โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ในวันปฐมนิเทศ(วันเปิดภาคเรียน)
ทุกระดับชั้น 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้วย
การทําโครงการหารายได้ในระหว่าง
เรียน 

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

5 5 25 1. วิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการหนีเรียน การ
เล่นการพนันและการมั่วสุมในหอพัก
และชี้แจงระเบียบตามคู่มือนักเรียน
นักศึกษา(ส่วนงานปกครอง)เพ่ือร่วมกัน
สร้างระเบียบทั้งในบ้านและหอพัก 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
- งานปกครอง 
- งานสวัสดิการ
นักเรียน 

     2. วิทยาลัยจัดตั้งโปรแกรมป้องกัน
เว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมที่มีความรุนแรง
และเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 

     3.  สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม รายการความเสี่ยง โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

     4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อ
กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
เห็นสมควร 

 

 3. การซื้อ จําหน่าย
แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึน
เมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 

5 5 20 1. วิทยาลัยจัดพัฒนาระบบงานละ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้
คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครองด้วยการจัด
พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทใน
การแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน 
สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่
จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและ
ให้คําปรึกษาด้านการดํารงชีวิต 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การศึกษาต่อและการมีงานทํา 
ทั้งนี้ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า 

งานครูที่ปรึกษา 
งานแนะแนวการศึกษา 
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ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจน
จบการศึกษา 

     3. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อ
การกระทําผิดและจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบและ
อย่างต่อเนื่อง 

ครูที่ปรึกษา 
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา(ส่วนหอพัก
นักศึกษา) 

     4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อ
กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
เห็นสมควร 

งานปกครอง 

 4. การแสดงพฤติกรรมทาง
ชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่
สาธารณะ หรือการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

5 5 25 1.  วิทยาลัยออกกฎระเบียบของ
วิทยาลัย(คู่มือ นักเรียนนักศึกษา) 
เรื่องความผิดต่าง ๆ เรื่องหอพัก การ
ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ การแสดง
พฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมใน
ที่สาธารณะหรือการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน 

งานปกครอง 
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ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

     2. วิทยาลัยมีการจัดรณรงค์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมทางเพศ ที่
ถูกต้องอันได้แก่ การเขียนป้ายคํา
ขวัญ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหอพัก 
เป็นต้น มีการให้คําปรึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพักของ
วิทยาลัยโดยครูผู้ดูหอพัก 

แผนกวิชาสามัญ(ครู
อาจารย์ประจําวิชา
ความปลอดภัย) 

     3. วิทยาลัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
สนับสนุนกีฬา สันทนาการ กิจกรรม
ชมรมของนักเรียน  กิจกรรม
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อกท.) ฯ   ด้วยการ
ส่งเสริมให้ทําโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก 
และกิจกรรมชมรมต่างๆ 

องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย(อกท.)ฯหน่วย
ฉะเชิงเทรา 

1.1.3 เพ่ือการบริการวิชาชีพที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ผลงานด้านการบริการ
วิชาการท่ีลงสู่ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลอย่าง
ชัดเจนมีสัดส่วนน้อย รวมทั้ง
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ในการทํางานด้านการ

3 3 9 1. ศึกษาข้อมูลหรือทําวิจัยสํารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือ
นํามาพิจารณาจัดทําโครงการ
บริการวิชาชีพ 

2. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
ด้านการบริการวิชาชีพที่ชัดเจน

- รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย 
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา 
- ทุกแผนกวิชา 
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ทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

บริการวิชาการค่อนข้าง
ยุ่งยากและกฎระเบียบมาก 

ยิ่งขึ้น 
3. สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และ

นักเรียนที่เป็นวิทยากรให้บริการ
ทางวิชาชีพแก่ชมุชน  

1.2 ด้านการวิจัย 
1.2.1 ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

ปัญหาชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 

1. งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
ต่อการเพ่ิมศักยภาพของ
วิชาชีพเกษตรและสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 4 12 1. สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ที่
ควบคุมวิชาโครงการวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาระดับปวช.และระดับ
ปวส. 

2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและ
สังคม 

- รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 

- ทุกแผนกวิชา 
 
 

 2. งานวิจัยงานเชิงบูรณาการที่
ตอบสนองปัญหาชุมชน 
สังคม และท้องถิ่น 

3 4 12 1. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชน เพ่ือหาโจทย์
การทําวิจัยร่วมกัน 

2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

- หัวหน้างานวิจัย
และพัฒนา 
- ทุกแผนกวิชา 
 

 3. ภาระงานด้านการสอนของ
อาจารย์มีปริมาณสูง ทําให้
ส่งผลกระทบต่อภาระงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาทาง

4 3 12 1. กําหนดจํานวนภาระงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี สอศ. ตั้งไว้ 

- รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย 
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา 
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การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ ตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

 4. การให้ความสําคัญกับ
งานวิจัยที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงาน 

3 2 6 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยหรือลงเป็นบทความ
ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

2. ให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้
ลงตีพิมพ์แต่มีคุณค่าทางด้าน
สังคม 

- รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย 
- ทุกภาควิชา 

1.3 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3.1 เพื่อให้ครู บุคลากร 
นักเรียนนักศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ปฏิบัติงาน สํานักงาน 

1. อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติงาน แปลง
ทดลองเพราะโครงสร้าง
อาคารเรียนของวิทยาลัยมี
อายุการสร้างและอายุการใช้
งานมาเป็นเวลานาน 

4 4 16 1. สํารวจความต้องการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย 
พ้ืนที่ แปลงทดลองตามอาคาร  

2. เร่งซ่อมบํารุงอาคารห้องเรียนที่
ทรุดโทรมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

3. มีการจัดทําป้ายบอกวิธีการใช้แก่
นักเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ
จัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

4. มีอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา 
- งานอาคารสถานที่ 
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การพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

 2  อุบัติเหตุจากการข้ามถนน
ของครู บุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
เพราะวิทยาลัยตั้งอยู่สองฝั่ง
ถนนใหญ่(สายฉะเชิงเทรา-
กบินทร์บุรี) นักเรียนต้อง
เดินข้ามถนนทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย 

5 5 25 1. วิทยาลัยจัดทําโครงการรณรงค์ให้
นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัยมี
ความตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและ
บุคคลอื่นด้วยการปฏิบัติตามกฎ
จราจร และมีการข้ามถนนโดยใช้
สะพานลอยและมีการขับข่ี
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
และงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
จัดทําประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนทุก
ระดับชั้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
- หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา 
- งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
2.1 การบริหาร 

2.1.1 เพ่ือให้คณะมีการ
บริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ความล่าช้าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 

- รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
- ทุกแผนกวิชา 

 2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด เช่น 
ระบบรักษาความปลอดภัย

3 3 9 1.  กําหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร 

2.  กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3.  ติดตามและประเมินมาตรการ

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ทุกแผนกวิชา 
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ทรัพย์สินภายในอาคาร ฝั่ง
ค่ายลูกเสือ 

การรักษาความปลอดภัยทุกเดือน 
4.  ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด

บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูล
การเข้าออกท่ีบันทึกเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5.  กําหนดการเข้า – ออกอาคาร
ช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตู
เดียว 

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

3 3 9 1.  กําหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร 

2.  กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3.  ติดตามและประเมินมาตรการ

การรักษาความปลอดภัยทุกเดือน 
4.  ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด

บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูล
การเข้าออกท่ีบันทึกจากกล้อง
วงจรปิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

5.  กําหนดการเข้า – ออกอาคาร
ช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตู
เดียว 

 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- ทุกภาควิชา 

      -  
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2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.1 เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ระบบความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

3 3 9 1.  กําหนดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแผนรักษา
ความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอัน
กระทบต่อระบบฯ เช่น มี password 
เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นและควรมี
ระบบสํารองข้อมูล 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 
 

 2. ข้อมูลไม่ทันสมัยและสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลยังไม่ทั่วถึง 

3 3 9 1. กําหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
บันทึกข้อมูลให้ทันสมัย 

2. เพ่ิมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

- รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

2.3 ด้านการงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ของบุคลากร ไม่ตรงตาม
เวลาที่กําหนด ส่งผลกระทบ
ต่อเงินหมุนเวียน 

5 5 25 1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง 

2. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
หักเงิน  

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- ทุกแผนกวิชา 
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ระดับความเสี่ยง 
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    2. เอกสารการขออนุมัติสูญ
หายระหว่างคณะกับแผนก
วิชา/หน่วยงาน 

2 5 10 1. ควรให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับเอกสารพร้อม
วันที่รับในทะเบียนทุกครั้ง เพื่อเป็น
หลักฐาน 

2. ไม่ควรแยกเอกสารหรือหลักฐาน 
โดยเฉพาะเรื่องการเงิน 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- ทุกแผนกวิชา 

2.4 ด้านการพัสดุ 
  2.4.1 เพ่ือให้การจัดหา 

จัดซื้อและจัดจ้างดําเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน      

1. การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของผู้ขอใช้พัสดุไม่มีการวาง
แผนการดําเนินงาน ทําให้ต้อง
ดําเนินงานขออนุมัติย้อนหลัง 
และเร่งดําเนินการในช่วงปลาย
งบประมาณ 

5 5 25 1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้
ชัดเจน 

2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุและประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- งานพัสดุกลาง 

 3. การจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธียืม
รายได้วิทยาลัยเพื่อเงินทดลอง
จ่ายร้านค้าเป็นเหตุให้ขาดเงิน
หมุนเวียน 

4 5 20 1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้ชัดเจน 
2. วิทยาลัยดําเนินการและตกลงกับ
ร้านค้าประเภทวัสดุต่าง ๆ ขอข้อมูลผู้ซื้อ
เพ่ือขอเครคิดสินค้าจากร้านค้าเพ่ือให้
วิทยาลัยชําระด้วยเงินงบประมาณแบบ
จ่ายตรงด้วยระบบ GFMIS 
3. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุและประกาศต่างๆที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดคือการใช้วิธีเครดิตร้านค้าเพ่ือใช้

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- งานพัสดุกลาง 
- งานการเงิน 
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วิธีเบิกจ่ายตรงด้วยระบบ GFMIS จากเงิน
งบประมาณ 

 3. การใช้ครุภัณฑ์ยังไม่ค่อย
คุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษา 
ส่งผลกระทบต่อการใช้
งบประมาณ 

4 4 16 1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้
ชัดเจน 

2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุและประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

3. กําหนดแผนการดูแลรักษาให้ชัดเจน 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- ทุกแผนกวิชา 

2.5 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคล              

1. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือ
สนับสนุนขีดความสามารถ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ 

4 4 16 1.  กําหนดภาระงานของบุคลากรในแต่ละ
ภาคการศึกษาอย่างชัดเจน โปร่งใส
และเท่าเทียมกัน 

2. มีระบบที่สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
แก่บุคลากร เช่น มีเกณฑ์การพิจารณา
การข้ึนขั้นเงินเดือนตามสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของงานอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากร 
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2.6 ด้านการประหยัดพลังงาน 

4.6.1 เพ่ือให้การใช้
พลังงานมีความคุ้มค่า 

1. มาตรการประหยัดพลังงาน
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควร
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องยังไม่
ค่อยตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประหยัด
พลังงาน 

3 3 9 1. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน 

2.  ปรับปรุงระบบการติดตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งผู้ที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานต่อผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
- หัวหน้างานอาคาร
สถานที่ 
- หัวหน้าแผนก 

     3.  คณะกรรมการประหยัดพลังงานควร
ประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

4.  กําหนดมาตรการลงโทษในกรณีท่ีไม่
ปฏิบัติตามมาตรการการประหยัด
พลังงาน 

5.  มีนโยบายการติดมิเตอร์ไฟฟ้าห้องพัก
อาจารย์และห้องปฏิบัติการกลาง 

6.  แจ้งการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนที่บอร์ด 
7.  กํากับบุคลากรทุกคนช่วยปิดไฟฟ้าใน

บริเวณท่ีไม่จําเป็น 
8.  พิจารณาการใช้ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติ

ตามทางเดินและบริเวณหน้าอาคารเพ่ือ
ความประหยัดและความปลอดภัย 

- ครูอาจารย์ 
บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาทุกคน 



หน้า 23 
 

บทที่ 3 
การกําหนดความเสี่ยง 

 
 

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

      

 

ระดับความเสี่ยง 

   

 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 
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แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C) 
 

ระดับความเสี่ยง 
(D= L x C) 
25 

สูงมาก 

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. การจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธียืมรายได้วิทยาลัยเพ่ือเงินทดรองจ่ายร้านค้าเป็นเหตุให้ขาดเงิน
หม ุนเวียน 

 
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 

สูง 

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ได้งานทําตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระดับต่ํา 

2. งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ต่อการเพ่ิมศักยภาพของวิชาชีพเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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 
8 
- ไม่มี 

6 

ปาน
กลาง 

1. การให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน 
2. ผลงานด้านการบริการวิชาการที่ลงสู่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลอย่างชัดเจนมีสัดส่วน

น้อย รวมทั้งกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการทํางานด้านการบริการวิชาการค่อนข้างยุ่งยาก
และกฎระเบียบมาก 

5 
- ไม่มี 
4 
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ระดับความเสี่ยง 
(D= L x C) 
- ไม่มี 
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ระดับความเสี่ยง 
(D= L x C) 
3 
- ไม่มี 

ต่ํา 
2 
- ไม่มี 
1 
- ไม่มี 
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บทที่ 4 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 

 
 
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 
ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/

โครงการที่
สนับสนุนการ

พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ความด้านกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 
1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 

1. การจัดทํา
แผนการเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีภาพไม่ได้
มาตรฐานกับ
มาตรฐานระดับ
สากล 

1. เร่งให้ทุกแผนกวิชาจัดทําการ
วิเคราะห์หลักสูตร 

2. ทุกแผนกวชิาการจัดการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 
3. จัดทําโครงสร้างของคณะทํางาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
4. เร่งรัดให้แผนกวิชา ดําเนินการ
จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรแต่

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

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากร
ด้านการเขียน
แผนการเรียนรู้ 
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ละแผนกวิชาให้ชัดเจน 
6. ติดตามความก้าวหน้าทุกๆ ไตรมาส 
(3 เดือน) 
7. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งาน ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีความรู้
เพียงพอในการประกอบอาชีพ 
8. ประชุมเพ่ือหาความซ้ําซ้อนของ
เนื้อหาในรายวิชา เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่กับองค์
ความรู้ใหม่ 
9. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา  

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

ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถไม่
ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่
ประกอบการ 

1. ดําเนินการศึกษาข้อมูลภาวะ การหา
งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือให้
ทราบความต้องการของการหางานทํา
ของผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ติดตามข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิต 
โดยการทํา website ศิษย์เก่าและให้แจ้ง
กลับมาเมื่อได้งานแล้ว 
3. ติดตามความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา 
- งานแนะ
แนวอาชีพ
และการจัดหา
งาน 
 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

โครงการติดตาม
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา 
4. จัดอบรมเสริมทักษะทางด้านการ
ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก 
5. ศึกษาความต้องการของสถาน
ประกอบการเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอน 

ด้านพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. การก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา
ในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา 

การทะเลาะวิวาท 1. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ในวัน
ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครอง 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียน
นักศึกษา 

2. วิทยาลัยคัดกรองกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น 
ทะเลาวิวาท ความรุนแรง อีกทั้งใน
เรืองการพนัน ยาเสพติดหรือ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ตลอดจน
การขับขี่รถจักรยานบนถนนหลวง 
เพ่ือให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

- งาน
ปกครอง 
- งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 

 2.โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
3.โครงการ
ส่งเสริมการหา
รายได้ระหว่าง
เรียน 
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3. จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
วันปฐมนิเทศ(วันเปิดภาคเรียน)ทุก
ระดับชั้น 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้วยการ
ทําโครงการหารายได้ในระหว่างเรียน 

 2. การติดเกม  
การเล่นการ
พนัน และการ
มั่วสุม ของ
นักเรียน 
นักศึกษา 

การพนันและม่ัว
สุม 

1. วิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการหนีเรียน การเล่นการ
พนันและการมั่วสุมในหอพักและชี้แจง
ระเบียบตามคู่มือนักเรียนนักศึกษา(ส่วน
งานปกครอง)เพ่ือร่วมกันสร้างระเบียบทั้ง
ในบ้านและหอพัก 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 
- งาน
ปกครอง 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และการประชุม
ผู้ปกครอง 

   2. วิทยาลัยจัดตั้งโปรแกรมป้องกัน
เว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมที่มีความรุนแรง
และเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 

- งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 

 -Log server
ระบบเครือข่าย 

   3.  สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น

  โครงการ
กิจกรรม โฮมรูม
และดูแล
นักเรียน
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระบบและอย่างต่อเนื่อง นักศึกษา 

   4. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและ
นักศึกษาท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิดได้
ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อกําหนดให้
นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่เห็นสมควร 

  ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนหอพัก 
 

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

สิ่งเสพติด 1. วิทยาลัยจัดพัฒนาระบบงานละ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองด้วยการจัดพัฒนาระบบงานแนะ
แนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จัก
และเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและ
จัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและให้คําปรึกษาด้านการดํารงชีวิต 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาต่อ
และการมีงานทํา ทั้งนี้ให้มีระบบข้อมูล
ตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือติดตามดูแลอย่าง

งานปกครอง 
งานครูที่
ปรึกษา 
งานแนะแนว
การศึกษา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

- ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนหอพัก 
- โครงการ
กิจกรรม Home 
Roomและดูแล
นักเรียนนักศึกษา 
- การส่ง
นักเรียนแกน
นําเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ต่อเนื่องจนจบการศึกษา 

   2. สํารวจและเฝ้าระวังและติดตาม
นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดและจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น
ระบบและอย่างต่อเนื่อง 

งานปกครอง 
งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา(ส่วน
หอพัก
นักศึกษา) 

 - ติดตาม
นักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้วย
กิจกรรม โฮมรูม 

   3. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและ
นักศึกษาท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิดได้
ทราบถึงพฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อกําหนดให้
นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่เห็นสมควร 

งานปกครอง 
งานครูที่
ปรึกษา 
งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา 

  

 4. การแสดง
พฤติกรรมทางชู้สาว
ซึ่งไม่เหมาะสมในที่
สาธารณะ หรือการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน 

ทางสังคม 1.วิทยาลัยออกกฎระเบียบของ
วิทยาลัย(คู่มือ นักเรียนนักศึกษา) 
เรื่องความผิดต่าง ๆ เรื่องหอพัก การ
ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ การแสดง
พฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมใน
ที่สาธารณะหรือการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน 

งานปกครอง ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

1.คู่มือนักเรียน
นักศึกษา 
2.โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
   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 

 - ส่งตัวแทน
นักเรียนหรือ
แกนนําอบรม ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรค
เอดส์ ยาเสพติด 
และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
- โครงการ
สันทนาการและ
กีฬาภายใน-
ภายนอก 
โครงการส่งเสริม
การหารายได้
ระหว่างเรียนด้วย
การทําโครงการ
วิชาชีพ 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 4.  ผลงานด้านการ

บริการวชิาการทีล่งสู่
ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เปน็
ผลอย่างชดัเจนมี
สัดส่วนน้อย รวมทั้ง
กฎระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติในการทํางาน
ด้านการบริการ
วิชาการค่อนข้าง
ยุ่งยากและ
กฎระเบียบมาก
พร้อมกับครูอาจารย์
มีภาระกิจประจํามาก 

วิชาชีพยังไม่ตรง
กับความต้องการ
ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 

1. ศึกษาข้อมูลหรือทําวิจัยสํารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการเพ่ือนํามา
พิจารณาจัดทําโครงการบริการ
วิชาชีพเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

2. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางานด้าน
การบริการวิชาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และ
นักเรียนที่เป็นวิทยากรให้บริการ
ทางวิชาชีพแก่ชมุชน  

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา 
- ทุกแผนก
วิชา 
 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

1.โครงการงาน
บริการวิชาชีพ
ระยะสั้น และ/
2. โครงการ

บริการวิชาชีพ
108 อาชีพ 

ด้านการวิจัย 1. งานวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้ต่อการ
เพ่ิมศักยภาพของ
วิชาชีพเกษตรและ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

จํานวนงานวิจัยใน
ชั้นเร ียนน้อย 

1. สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ที่
ควบคุมวิชาโครงการวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาระดับปวช.และระดับปวส. 

2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคม 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
- ทุกแผนก
วิชา 
 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

- โครงการ
สนับสนุน
งานวิจัย 
โครงการ 
โครงงาน 
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 2. งานวิจัยงานเชิง

บูรณาการที่
ตอบสนองปัญหา
ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 

มีงานวิจัยต่อยอด
กับชุมชนน้อย 

1. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชน เพ่ือหาโจทย์การ
ทําวิจัยร่วมกัน 

2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

 

 3. ภาระงานด้าน
การสอนของ
อาจารย์มีปริมาณสูง 
ทําให้ส่งผลกระทบ
ต่อภาระงานด้าน
วิจัยและพัฒนาทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ดําเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายล่าช้า 

1. กําหนดจํานวนภาระงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี สอศ. ตั้งไว้ 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา 
 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

 

 4. การให้
ความสําคัญกับ
งานวิจัยที่ไม่ได้ลง
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานไม่ได้รับการ
เผยแพร่ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยหรือลงเป็นบทความใน
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 

2. ให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ไม่ได้ลง
ตีพิมพ์แต่มีคุณค่าทางด้านสังคม 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
- ทุกแผนก
วิชา 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ด้านความปลอดภัย 1.  อุบัติเหตุจาก

การข้ามถนนของครู 
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเพราะ
วิทยาลัยตั้งอยู่สอง
ฝั่งถนนใหญ่(สาย
ฉะเชิงเทรา-กบินทร์
บุรี) นักเรียนต้อง
เดินข้ามถนนทั้งภาค
เช้าและภาคบ่าย 

ชีวิตของครู 
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา 

1. วิทยาลัยจัดทําโครงการรณรงค์ให้
นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัย
มีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และบุคคลอ่ืนด้วยการปฏิบัติตาม
กฎจราจร และมีการข้ามถนนโดย
ใช้สะพานลอยและมีการขับขี่
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

2. งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษาและ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
จัดทําประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน
ทุกระดับชั้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

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

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

1.โครงการ
ชมรมขับข่ี
ปลอดภัย 
2.การทํา
ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

 2. อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติงาน แปลง
ทดลองเพราะ
โครงสร้างอาคาร
เรียนของวิทยาลัยมี
อายุการสร้างและ

ชีวิตของครู 
บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา 

1. สํารวจความต้องการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องบรรยาย พ้ืนที่ แปลงทดลอง
ตามอาคาร  

2. เร่งซ่อมบํารุงอาคารห้องเรียนที่ทรุด
โทรมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

3. มีการจัดทําป้ายบอกวิธีการใช้แก่

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- หัวหน้า
แผนกวิชาทุก
แผนกวิชา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
อายุการใช้งานมา
เป็นเวลานาน 

นักเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ
จัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
4. มีอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย 

- งาน
อาคารสถานที่ 

ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

เพ่ือให้คณะมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ความล่าช้าใน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย 
 

  

 ระบบการรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด 
เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคาร ฝั่งค่าย
ลูกเสือ 

ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

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

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ทุกแผนก
วิชา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

คําสั่งปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 ระบบการรักษา

ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด 
เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายใน
อาคาร(ฝั่งศูนย์
ศึกษา) 

ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

1.  กําหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร 

2.  กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3.  ติดตามและประเมินมาตรการการ

รักษาความปลอดภัยทุกเดือน 
4.  ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุด

บันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการ
เข้าออกที่บันทึกเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5.  กําหนดการเข้า – ออกประตูหน้า
วิทยาลัยกําหนดให้เข้าออกได้เพียง
ทางเดียวในยามวิกาล โดยปิดประตู
ทางเข้าหน้าสระน้ําให้เข้าด้านหน้า
อาคารอํานวยการ  

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ทุกแผนก
วิชา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบความ
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูล 

1.  กําหนดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแผน
รักษาความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินอันกระทบต่อระบบฯ เช่น มี 
password เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
เท่านั้นและควรมีระบบสํารองข้อมูล 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 
 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

โครงการพัฒนา
งานระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 การนําข้อมูลลงใน

ระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลไม่ทันสมัย
และสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลยังไม่ทั่วถึง 

1. กําหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
บันทึกข้อมูลให้ทันสมัย 

2. เพ่ิมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

- รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

 

ด้านการงบประมาณ 
การเงิน และบัญชี 

การคืนเงินยืมทด
รองจ่ายของ
บุคลากร ไม่ตรง
ตามเวลาที่กําหนด 
ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน 

ฐานะการการเงิน
ขาดสภาพคล่อง
(ทุนหมุนเวียน) 

1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง 

2. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรอง
จ่าย 

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการหักเงิน  

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- ทุกแผนก
วิชา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 

 

 เอกสารการขอ
อนุมัติสูญหาย
ระหว่างคณะกับ
แผนกวิชา/
หน่วยงาน 

เอกสารสูญหาย 1. ควรให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับเอกสาร
พร้อมวันที่รับในทะเบียนทุกครั้ง 
เพ่ือเป็นหลักฐาน 

2. ไม่ควรแยกเอกสารหรือหลักฐาน 
โดยเฉพาะเรื่องการเงิน 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- ทุกแผนก
วิชา 

ตุลาคม 
2554- 

กันยายน 
2557 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ด้านการพัสดุ 1. การดําเนินการ

จัดซื้อ จัดจ้างของผู้
ขอใช้พัสดุไม่มีการ
วางแผนการ
ดําเนินงาน ทําให้
ต้องดําเนินงานขอ
อนุมัติย้อนหลัง 
และเร่งดําเนินการ
ในช่วงปลาย
งบประมาณ 

มีการจัดซื้อจัดจ้าง
มีมากปลาย
งบประมาณ 

1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัด
จ้างให้ชัดเจน 

2. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุและประกาศต่างๆที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- งานพัสดุ
กลาง 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 

โครงการพัฒนา
ระบบการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

 2.การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ใช้วิธียืมรายได้
วิทยาลัยเพื่อ
เงินทดลองจ่าย
ร้านค้าเป็นเหตุให้
ขาดเงินหม ุนเวียน 

ฐานะการการเงิน
ขาดสภาพคล่อง
(ทุนหมุนเวียน) 

1. วางแผนดําเนินงานการจัดซื้อ จัด
จ้างให้ชัดเจน 

2. วิทยาลัยดําเนินการและตกลงกับ
ร้านค้าประเภทวัสดุต่าง ๆ ขอข้อมูลผู้
ซื้อเพ่ือขอเครคิดสินค้าจากร้านค้า
เพ่ือให้วิทยาลัยชําระด้วยเงิน
งบประมาณแบบจ่ายตรงด้วยระบบ 
GFMIS 

3. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุและประกาศต่างๆที่

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- งานพัสดุ
กลาง 
- งาน
การเงิน 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 
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การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคือการใช้วิธี
เครดิตร้านค้าเพ่ือใช้วิธีเบิกจ่ายตรงด้วย
ระบบ GFMIS จากเงินงบประมาณ 

ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนเพื่อ
สนับสนุนขีด
ความสามารถการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ใช้ความสามารถ
เต็มศักยภาพ 

1.  กําหนดภาระงานของบุคลากรในแต่ละ
ภาคการศึกษาอย่างชัดเจน โปร่งใสและเท่า
เทียมกัน 
2. มีระบบที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานแก่
บุคลากร เช่น มีเกณฑ์การพิจารณาการขึ้น
ขั้นเงินเดือนตามสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของงานอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- หัวหน้า
งานพัฒนา
บุคลากร 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

ด้านการประหยัด
พลังงาน 

มาตรการประหยัด
พลังงานยังไม่ค่อย
เข้มงวดเท่าที่ควร
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องยังไม่ค่อย
ตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการ

ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน 

2.  ปรับปรุงระบบการติดตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งผู้ที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานต่อ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

3. คณะกรรมการประหยัดพลังงานควร

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร 
- หัวหน้า
งานอาคาร
สถานที่ 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า 
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 (ประเด็นย่อย (ถ้าม)ี) 

ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/
โครงการที่

สนับสนุนการ
พัฒนา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ประหยัดพลังงาน ประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
4.กําหนดมาตรการลงโทษในกรณีท่ีไม่

ปฏิบัติตามมาตรการการ 

- หัวหน้า
แผนก 
- ครู
อาจารย์ 

        ประหยัดพลังงาน 
5.  มีนโยบายการติดมิเตอร์ไฟฟ้า

ห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการ
กลาง 

6.  แจ้งการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนที่บอร์ด 
7.  กํากับบุคลากรทุกคนช่วยปิดไฟฟ้า

ในบริเวณท่ีไม่จําเป็น 
8.  พิจารณาการใช้ระบบไฟเปิดปิด

อัตโนมัติตามทางเดินและบริเวณหน้า
อาคารเพ่ือความประหยัดและความ
ปลอดภัย 

และนักเรียน
นักศึกษาทุก
คน 

ตุลาคม 
2552- 

กันยายน 
2553 

 

 



44 

การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

 
 

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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เอกสารประกอบการค้นหาความเสี่ยง 
 

นิยามค าศพัทเ์ฉพาะในการด าเนินการแผนควบคมุความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง หมายถงึ  การจดัการกระบวนการด าเนินงานของสถานศกึาใหบ้รรลุเป้าหมาย
โดยมกีารวางแผน  วเิคราะห ์ก ากบั  พฒันาทางเลอืกในการบรหิารความเสีย่งตรวจตดิตามและควบคุมใหเ้ป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั  ตามวตัถุประสงคข์องสถานศกึษา ความเสีย่งดา้นการเงนิหมายถงึ ความเสีย่งในเรื่องการจดัสรรงบประมาณ การ
บรหิารพสัดุและสนิทรพัย ์คา่ใชจ้่ายรายหวั  การจดัท าบญัชกีารเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ  การใชจ้่ายเงนิ เงนิยมื การจดัท า
ทะเบยีน การจดัท ารายงานการขอซือ้ ขอจา้ง การเขยีนเชค็สัง่จา่ย 

ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  หมายถงึ  ความเสีย่งในเรื่องการด าเนินงานดา้นการแนะแนว  ความ
ยุ่งยากในการปฏบิตังิาน  การประกนัคุณภาพ  การพฒันาวทิยาลยัและพฤตกิรรมนกัเรยีน  งานธุรการ  การก ากบัตดิตาม  
การพฒันาวธิกีารจดักจิกรรมความรูค้วามเขใ้จในการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

ความเส่ียงด้านกลยุทธย์ุทธศาสตร ์หมายถงึ ความเสีย่งในเรือ่งนโยบาย  แผน     พนักจิ  กลยุทธ/์
ยุทธศาสตรข์องสถานศกึษา 

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั  หมายถงึ  ความเสีย่งในเรื่องวนิยั  การตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ/มาตรการ/ขอ้ก าหนดจากตน้สงักดั 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี/การส่ือสาร หมายถงึ ความเสีย่งในเรื่องการสือ่สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความเส่ียงด้านรา่งกาย หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัร่างกายของบุลากรในสถานศกึษา  เช่น 
การลื่นหกลม้ การท ารา้ยร่างกาย การไดร้บับาดเจบ็ภายในสถานศกึษารวมไปถงึสขุภาพและความปลอดภยัทางดา้น
ร่างกาย 

ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์  ชือ่เสยีง หมายถงึ ชื่อเสยีงของการจดัการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิาร 
การสอนของคร ูคุณภาพของนกัรเยน การยอมรบัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ผลกระทบต่อสถานศกึษา 

ความเส่ียงด้านการทุจริต  หมายถงึ ความเสีย่งในเรื่องหลกัฐานทางการเงนิสญุหายเอกสารทางการเงนิ
ถูกปลอมแปลง  และการน าทรพัยส์นิไปใชส้ว่นตวั 

ความเส่ียงด้านทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระดมทรพัยากรการนิเทศ  
การปฏบิตังิานของบุคลากร  การโยกยา้ยผูบ้รหิาร 



47 

การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ความเส่ียงด้านการเรียนการสอน  หมายถงึ  ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนการวดัและ
ประเมนิผล กระบวนการเรยีนการสอน  การพฒันาหลกัสตูร การมสีว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูร แหล่งเรยีนรู ้กระบวนการ
เรยีนรู ้ 

ความเส่ียงด้านความมัน่ใจทางการศึกษา  หมายถงึ  ความเสีย่งในเรื่องการรอ้งเรยีน ความเชื่อมัน่/
ความมัน่ใจ  ชมุชนรอบโรงเรยีนไม่ไดค้วามส าคญัต่อการร่วมมอืในการพฒันาระบบดแูลความปลอดภยัใหก้บันกัเรยีน  การ
ใหบ้รกิารวชิาการกบัหน่วยงานภายนอกหรอืชมุชน 

ความเส่ียงด้านขอ้ตกลงทางวิชาการ หมายถงึ  ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าการบา้นน้อยหรอืไมม่ี
การบา้น การไม่ตรวจงาน/การบา้น การเลกิเรยีนกลางคนั  การไม่สนใจการเรยีน  รวมถงึความผกูพนักบัสถานศกึษา  การ
ใหร้างวลัและการลงโทษ 

ความเสียงด้านส่ิงแวดล้อม  หมายถงึ  ความเสีย่งในเรื่องความเสีย่งภายนอกโรงเรยีนความเสีย่ง
ภายในโรงเรยีน  ความเสีย่งภายในอาคารเรยีน  การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มภายในวทิยาลยั  การฝึกซอ้ม/สอนวธิกีาร
หลบภยัธรรมชาต ิ การเฝ้าระวงัความเสีย่ง 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ความเสีย่งเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไดม้แีอบแฝงอยู่ในทุกระบบของการท างาน  ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้ เป็นความ
ไม่แน่นอนทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต  ความเสีย่งจงึเปรยีบเสมอืนฝนัรา้ยทีเ่กดิขึน้  ดงันัน้แนวความคดิในเรื่องของความ
เสีย่งจงึเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิความสญูเสยีเกดิขึน้ โดยความเสีย่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะคอื 

1.  ความเส่ียงจากการคาดการณ์ล่วงหน้า(Speculative risk) จะเกีย่วขอ้งกบัผลลพัธ ์3 
ประการทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งคอื เกดิความสญูเสยี(loss)  เกดิผลก าไร (gain)  หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลง(no 
change)  เช่น การเกบ็สนิคา้คงคลงัเพื่อเกง็ก าไร  ถา้ราคาสนิคา้ขึน้จะเกดิผลก าไร  แต่ราคาสนิคา้ลดลงจะ
เกดิการขาดทุน  แต่ถา้ราคาสนิคา้คงเดมิ  กจ็ะไมเ่กดิผลก าไรหรอืขาดทุนเป็นตน้ 

2. ความเส่ียงแท้จริง (pure risk) เป็นความเสีย่งทีจ่ะไม่มผีลก าไรเกดิขึน้ มเีพยีงการ
สญูเสยีหรอืไมส่ญูเสยีเท่านัน้ เช่น  ความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสถานพยาบาล  การสญูเสยีรายไดจ้าก
ภาวะทุพพลภาพของร่างกาย  การเจบ็ปว่ย ของมนุษย ์เป็นตน้  ความเสีย่งแบบแทจ้รงิเป็นความเสีย่งอย่าง
เดยีวทีส่ามารถท าประกนัได ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการชดเชยความสญูเสยีแต่มใิช่ท าประกนัเพื่อหวงัผล
ก าไร 
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ความหมายของความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียง Risk 

ความเสีย่ง หมายถงึ  โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ซึง่จะมผีลกระทบต่อวตัถุประสงคส์ามารถวดั
ไดจ้ากผลกระทบทีต่ามมา(Consequences)  และความเป็นไปไดใ้นการเกดิ(likelihood)  หรอืกล่าวโดยงา่ย
ว่า  ความเสีย่งคอืสิง่ใดกต็ามทีเ่กดิขึน้แลว้จะท าใหอ้งคก์รไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้i     

ความเสีย่ง หมายถงึ  เหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ภายในสถานการณ์ทีไ่ม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสีย่งหรอืความลม้เหลวหรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ต่อ
การบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ัง้ในระดบัประเทศ  ระดบัองคก์ร  ระดบัหน่วยงานและบุคลากรไดi้i 

ความเสีย่ง หมายถงึ  ความเป็นไปไดข้องโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ขึน้และผลกระทบทีเ่ป็น
สาระส าคญัจากเหตุทีเ่กดิขึน้iii 

ความเสีย่ง  หมายถงึ   โอกาสหรอืเหตุการณ์ทีจ่ะส่งผลกระทบท าใหว้ตัถุประสงคเ์บีย่งเบน
ไป  หรอืก่อใหเ้กดิความเสีย่งและสามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาiv 

ความเสีย่ง  หมายถงึ  โอกาสทีบ่างสิง่บางอย่างอาจเกดิขึน้ ซึง่เป็นผลลพัธข์องสิง่ทีเ่ป็น
อนัตรายหรอืคุกคามทีส่่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางธุรกจิหรอืแผนการต่าง ๆv      

ความเสีย่ง หมายถงึ เหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆ ทีม่โีอกาสจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตและจะ
ส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสีย่ง (ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ)หรอืก่อใหเ้กดิความลม้เหลวหรอืลด
โอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของส่วนราชการvi 

ความเสีย่ง  หมายถงึ  โอกาสหรเืหตุการณ์ทีไ่มแ่น่นอนทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงค ์

ความเสีย่ง หมายถงึ  สถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์รหรอือาจหมายถงึโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์หรอืการกระท าอยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มผีลกระทบให้
การด าเนินงานขององคก์รเกดิความเสีย่ง  ความผดิพลาด การรัว่ไหล  ความสญูเปล่าและไมบ่รรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ซึง่รวมถงึการท าใหว้ตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์รเบีย่งเบนไปvii 

ความเสีย่ง หมายถงึ  โอกาสเกดิของเหตุการณ์ที่ไมพ่งึประสงค(์undesirable event) ภายใน
ระยะเวลาหรอืภายในสภาวะแวดลอ้มทีร่ะบุขึน้ อาจพจิารณาไดใ้นลกัษณะของความถี(่frequency) ของ
เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาหนึ่งหรอืความน่าจะเป็น(probability) ทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคน์ัน้ขึน้อกีครัง้หลงัจากทีเ่คยเกดิมาแลว้ 

ความเสีย่ง เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของขอ้จ ากดั(constraint) และความไมแ่น่นอน
(Uncertainty) เราตอ้งการเผชญิขอ้จ ากดัหรอืลดความไมแ่น่นอนลงใหม้ากทีสุ่ด   
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ความเสีย่ง คอื เหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในสถานการณ์ทีไ่มแ่น่นอน 
และส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสีย่งหรอืความลม้เหลวหรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัองคก์ร หรอืหน่วยงานนัน้ ๆ  

ความเสีย่ง คอื ความไมแ่น่นอนทีเ่กดิขึน้จากปญัหาต่าง ๆ ในทางธุรกจิและทางส่วนตวั
ส าหรบัอาชพีทุกสาขา ไมว่่าจะเป็นอาชพีผูบ้รหิาร พนกังาน นกัลงทุน นกัศกึษา เจา้ของบา้น  นกัเดนิทาง
และชาวไร่ชาวนา  ต่างกต็อ้งเผชญิกบัความเสีย่งดว้ยกนัทัง้นัน้และจะตอ้งจดัการดว้ยวธิกีารต่าง ๆ บางครัง้
ความเสีย่งเฉพาะอยา่งจะต้องไดร้บัการวเิคราะหแ์ละจดัการ  บางครัง้กม็กีารละเลยความเสีย่งเพราะอาจไมรู่้
ว่ามนัจะมผีลตามมาอยา่งไร  ความเสีย่งในแงข่องความเสีย่งทีอ่าจเกดิปญัหาพเิศษขึน้ไดจ้ากความสญูเสยี
จะตอ้งเกดิขึน้แน่นอน  อาจจะตอ้งมกีารวางแผนรบัมอืไวล้่วงหน้าและจะตอ้งไดร้บัการจดัการเป็นการเฉพาะ
โดยการรูส้ ิง่ทีเ่กดิขึน้ทีแ่น่นอน  เมือ่มคีวามไมแ่น่นอนว่าจะเกดิความสญูเสยีทีเ่สีย่งทีจ่ะกลายเป็นปญัหา
ส าคญั  เช่น หากเจา้ของรา้นคา้รูแ้น่ ๆ ว่ารา้นคา้ตนจะตอ้งถูกงดัแงะ  ความเสีย่งน้ีอาจถูกชดเชยดว้ยการ
บวกราคาขายสนิคา้ไวเ้ท่าทีจ่ าเป็นดว้ยจะมคีวามเสีย่งน้อยหรอืไม่มเีลย หากโจรงดัแงะรา้นคา้เกดิมากขึน้
กว่าปกต ิ รา้นคา้จะระวงัเรื่องความเสีย่งทีเ่กดิจาการงดัแงะรา้ยแรงกว่าปกตคิอืมากกว่าระดบัทีม่องว่าเป็น
ระดบัปกตหิรอืระดบัทีค่าดไวแ้ลว้viii   

การบริหารความเส่ียง(Risk Management)   

จากความหมายของความเสีย่งทีก่ล่าวไวข้า้งต้นสามารถสรปุไดว้่าความเสีย่งหมายถงึภาวะ
หรอืสถานการณ์ทีม่อุีปสรรคหรอืการสญูเสยีโอกาส  ซึง่จะมผีลท าใหอ้งคก์รไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว ้

การบรหิารความเสีย่ง(Risk Management)  หมายถงึ   กระบวนการในการป้องกนัอ านาจ
และทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของบรษิทั  โดยการลดโอกาสของการสญูเสยีซึง่มาจากเหตุการณ์ทีไ่มส่ามารถควบคุม
ได ้ นอกจากนี้การบรหิารความเสีย่งยงัเป็นกระบวนการทีน่ าไปสู่การตดัสนิใจทีด่ ี โดยการใหค้วามเขา้ใจ
อยา่งลกึซึง้ต่อความเสีย่งและผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ซึง่ผูบ้รหิารในบรษิทัทุกประเภทจะตอ้งตื่นตัวต่อความเสีย่ง
ทีม่ต่ีอบรษิทั และผลกระทบท่าอาจส่งผลถงึก าไรบรษิทัดว้ยix 

การบรหิารความเสีย่ง  คอื การบรหิารจดัการทีว่างแผนส าหรบัมองไปขา้งหน้าและมี
กจิกรรมเพื่อป้องกนัความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ    

การบรหิารความเสีย่ง  คอื เป็นการปฏบิตักิารควบคุมความเสีย่งซึง่ประกอบดว้ยการ
วางแผนความเสีย่ง  การประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ การพฒันาทางเลอืกในการบรหิารความเสีย่งการ
ตรวจสอบความเสีย่งเพื่อหาว่าความเสีย่งไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งไรและบนัทกึการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด   
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การบรหิารความเสีย่ง  คอื วธิกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสยี
ของความไมแ่น่นอนทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ร  ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

การบรหิารความเสีย่ง  คอื  การบรหิารปจัจยัและควบคุมกจิกรรมรวมทัง้กระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมลูเหตุและโอกาสทีอ่งคก์รจะเกดิความเสีย่งเพื่อใหร้ะดบัของความเสีย่งและขนาด
ของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รรบัไดป้ระเมนิได ้ ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยา่ง
มรีะบบ  โดยค านึงถงึการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั (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 

การบรหิารความเสีย่งองคก์รคอื การก าหนดกลยทุธ ์บุคลกร กระบวนการเทคโนโลยแีละ
องคค์วามรูใ้หเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  เพื่อสรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาความสามารถในการจดัการความเสีย่งขององคก์ร COSO enterprise wide risk 
management ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการบรหิารความเสีย่งองคก์รไวว้่า “การบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
เป็นวธิกีารบรหิารความเสีย่งทีผ่นวกเขา้กบัแผนกลยุทธข์ององคก์ร  โดยท าการประเมนิสถานการณ์ทีม่ ี
ผลกระทบต่อองคก์รและจดัท าแผนการป้องกนัไวล้่วงหน้า  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรรลุพนัธกจิขององคก์ร
และเกีย่วกบัคณะกรรมการบรหิารทุกคนของบรษิทัxi  

จากความหมายขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่าการบรหิารความเสีย่งหมายถงึ การจดัการ
กระบวนการด าเนินงานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายโดยมกีารวางแผน  วเิคราะห ์ก ากบั  พฒันาทางเลอืก
ในการบรหิารความเสีย่ง ตรวจตดิตามและควบคุมใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ประเภทของความเส่ียง 

  การจ าแนกประเภทความเสีย่งออกมาเป็นกลุ่ม ๆ ท าใหเ้รามองภาพของความเสีย่งแต่ละประเภทนัน้ ๆ
ไดช้ดัเจนขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห ์ และประเมนิความเสีย่งเพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้องกนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม  เน่ืองจากลกัษณะความเสีย่งมมีากมายมหาศาลและมคีวามหลากหลาย ซึง่ขึน้อยู่กบัลกัษณะการด าเนินงานของ
แต่ละองคก์ารดว้ย  และความเสีย่งขององคก์ารภาครฐัย่อมแตกต่างไปจากความเสีย่งขององคก์ารภาคเอกชนเช่นเดยีวกบั
ความเสีย่งขององคก์ารธุรกจิทีมุ่ง่แสวงหาก าไรกย็่อมแตกต่างไปจากความเสีย่งขององคก์ารไม่แสวงหาก าไร  และเพื่อให้
การท าความเขา้ใจประเภทความเสีย่งไดช้ดัเขนขึน้ คณะผูด้ าเนินงานไดศ้กึษาประเภทของความเสีย่งดงันี้ 

สมชาย  ไตรรตันภริมย ์ ไดส้รุปประเภทความเสีย่งต่าง ๆ ของธรุกจิโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คอื 1) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ (financial resks) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิน้ีจะแบง่ความเสีย่งย่อยออกเป็นแปดดา้นคอื  
โครงสรา้งงบก าไรขาดทุน/การท าก าไร(income statement structure/profitability) โครงสรา้งบญัชงีบดลุ (balance sheet structure) 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้(credit risk) และความเสีย่งดา้นความเพยีงพอของเงนิกองทุน(capital adequacy) 2) ความเสีย่ง
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ดา้นการด าเนินงาน(operational risks) แบ่งความเสีย่งออกเป็นหา้ดา้นคอื  ความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง/การยอมรบั(reputation risk) 
ความเสีย่งดา้นกลยทุธธ์ุรกจิ(Business strategy risk) ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย(ีtechnology risk ) ความเสีย่งดา้นระบบการ
ด าเนินงานภายใน(internal systems and operational risks) ความเสีย่งการบรหิารงานผดิพลาดและการทุจรติ(mismanagement 

and fraud) 3) ความเสีย่งดา้นธุรกจิ(business risks)   แบ่งความเสีย่งออกเป็นสามดา้นคอื ความเสีย่งดา้นนโยบาย(policy risk) 
ความเสีย่งดา้นระบบ(systemic (country) risk) และความเสีย่งดา้นกฎหมาย(legal risk) 4) ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก
(event risks) แบ่งความเสีย่งออกเป็นสามดา้นคอื ความเสีย่งดา้นการเมอืง(political risk)ความเสีย่งจากการลุกลามของปญัหา
ภายนอก(contagion risk) และความเสีย่งจากปจัจยัภายนอกอื่นๆ(other exogenous risks)xii   

สงวน  ชา้งฉตัร  ไดแ้บ่งประเภทของความเสีย่งไว ้4 ดา้นคอื 1) ความเสีย่งดา้นระบบการจดัการ ความ
เสีย่งประเภทน้ีอาจจะเกดิจากปจัจยัภายนอก เช่น การเมอืง  การด าเนินการผดิกฎหมาย  การถูกฟ้องรอ้งฯลฯ 2) ความ
เสีย่งดา้นก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ  ความเสีย่งประเภทนี้คอืการไม่สามารถด าเนินงานไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด
ภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรซึง่เกีย่วขอ้งกบัทัง้เวลา คน เงนิ และวสัดุ  ความเสีย่งนี้จะคลา้ยกบัดา้นระบบการ
จดัการแต่จะมจีุดเน้นมากกว่าเชน่  จะร่วมมอืกนัแกป้ญัหาในขัน้ตอนสดุทา้ยของการก าหนดการด าเนินงานเมื่อสิง่ที่
หลกีเลีย่งไม่ไดเ้กดิขึน้ คอืเวลาและทรพัยาการลดน้อยลงไดอ้ย่างไร 3) ความเสีย่งดา้นค่าใชจ้่าย ความเสีย่งประเภทนี้คอืไม่
มงีบประมาณเพื่อท างานตามทีม่อบหมายภายในเวลาทีก่ าหนดไวซ้ึง่อาจเกดิจากการประมาณการค่าใชจ้่ายของกจิกรรมต่าง 
ๆ ผดิพลาดก าหนดราคาผดิพลาดและตดัสนิใจผดิพลาด 4) ความเสีย่งดา้นเทคนิค  ความเสีย่งประเภทนี้เป็นความเสีย่งดา้น
การปฏบิตักิารของหน่วยงานผูซ้ือ้คอืระบบงานจะไม่สามารถด าเนินไดต้ามขอ้ก าหนดหรอืความตอ้งการของผูซ้ือ้ อย่างไรก็
ตาม สงวน  ชา้งฉตัร  ไดแ้บ่งปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งไว ้4 ดา้นคอื  ดา้นงบประมาณคอืขอ้จ ากดัดา้นทุนความไม่
แน่นอนในการสนบัสนุนเงนิทุน  ดา้นก าหนดการปฏบิตักิารเป็นความไม่แน่นอน  ดา้นการสง่มอบงาน ความล่าชา้ของการ
ด าเนินกจิกรรม  ลกูคา้เร่งรดัใหส้ง่มอบเรว็ขึน้และการจดัสรรทรพัยากรไม่เหมาะสมดา้นเทคนิคคอืความตอ้งการดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน  การวเิคราะหว์ธิกีารด าเนินงาน  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเทคโนโลยทีีน่ ามาใชย้งัเชื่อถอืไม่ได ้ 
สมาชกิทมีงานไม่ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและดา้นค่าใชจ้่ายคอืความไมแ่น่นอนของค่าแรง  ความไม่แน่นอนของ
ค่าครุภณัฑแ์ละวสัดุ ความผดิพลาดดา้นการค านวณค่าใชจ้่ายxiii 

อนุวฒัน์  ศุภชุตกิุล  ไดแ้บ่งความเสีย่งในสถานพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) ความเสีย่งดา้น
กายภาพ(physical risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัร่างกายของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น  การลื่นหกลม้  การตกเตยีง การติดเชือ้  
การท ารา้ยร่างกาย การไดร้บับาดเจบ็จากอุปกรณ์ทางการแพทย ์ การไดร้บัยาผดิก  ปฏบิตักิารพยาบาลไมถู่กตอ้งตามแผน
ใหก้ารพยาบาล  การไม่ตดิตามประเมนิผลการรกัษา  การเกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการรกัษา  เช่น  การแพย้า เป็น
ตน้ 2) ความเสีย่งดา้นอารมณ์ (emotional risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการท ารา้ยจติใจการท าใหรู้ส้กึอบัอายขายหน้า  การ
ท าใหเ้สยีหน้า  ท าใหรู้ส้กึสบัสน  รวมทัง้การคุกคามดว้ยสิง่ทีม่องไม่เหน็หรอืพยากรณ์ไม่ได ้ หรอืความไม่เป็นสว่นตวั เช่น 
การสือ่สาราไม่ตรงกนั  พยาบาลไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัท ี 3) ความเสีย่งดา้นสงัคม (social risk) เป็นความ
เสีย่งทีเ่กีย่วกบัสทิธผิูป้ว่ย  การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัผูใ้ชบ้รกิารเช่น  การเปิดเผยผูใ้ชบ้รกิารต่อหน้าผูอ้ื่น  การรกัษา
ความลบั  การใหก้ารารกัษาผดิคน รวมทัง้การจดัการกบัสถานะทางเศรษฐกจิของผูใ้ชบ้รกิารเชน่  กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่
สามารถช าระค่ารกัษาพยาบาลไดห้รอืการทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งสญูเสยีหรอืความก ากวม  ตลอดจนวฒันธรรมการด าเนินชวีติ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 
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อรญั  โสตถพินัธุ ์ สถาบนัสง่เสรมิการบรหีารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีไดแ้บ่งประเภทความเสีย่งออกเป็น 2 
ประเภทคอืความเสีย่งภายในและความเสีย่งภายนอก 1) ความเสีย่งภายใน เป็นความเสีย่งทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยองคก์ร
เอง เช่น ความเสีย่วดา้นกลยุทธ ์ ความเสีย่งดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง และบรหิารสญัญา  ความเสีย่งดา้นการเงนิและ
งบประมาณ ความเสีย่งดา้นการบ ารุงรกัษาและบรหิารจดัการระบบ  ความเสีย่งดา้นการบรหิารบุคคล ความเสีย่งดา้นการ
ด าเนินงาน 2) ความเสีย่งภายนอก  เป็นความเสีย่งทีไ่ม่สามารถควบคุมไดโ้ดยองคก์รเอง เช่น ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ  
สงัคม การเมอืง  กฎหมาย  ความเสีย่งทางดา้นภยัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและความเสีย่งดา้นภยัทีเ่กดิจากสงคราม  การก่อ
การรา้ยxiv 

เฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์ ไดแ้บ่งประเภทความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบการด าเนินงานเป็น 6 ดา้น ความ
เสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการเงนิและงบประมาณ  ความเสีย่งดา้นการจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารสญัญา  ความเสีย่ง
ดา้นบ ารุงรกัษาและบรหิารจดัการระบบ  ความเสีย่งดา้นการบรหิารงานบุคคล  และความเสีย่งดา้นการด าเนินงานxv 

เจนเนตร  มณีนาค  แบ่งประเภทความเสีย่ง 5 ประเภทคอื ประเภทกลยุทธแ์ละบุคลากร ประเภทการ
ด าเนินงาน ประเภทการเงนิ  ประเภทอนัตรายและประเภทกฎระเบยีบและการควบคุมxvi 

ถนอมศร ี ปรารถนาด ี ไดแ้บ่งประเภทความเสีย่งออกเป็น 3 ดา้นคอื ความเสีย่งจากลกัษณะธุรกจิ/ความ
เสีย่งสบืเนื่อง(inherent risk)  ความเสีย่งจากการควบคมุภายใน(control risk) และความเสีย่งจากการตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด
(detection risk) 

บรษิทัแอดวานชอ์นิโฟร ์ เซอรว์สิ  จ ากดั(มหาชน) ส านกัตรวจสอบภายใตและฝา่ยพฒันาบุคลากร 
จ าแนกประเภทของความเสีย่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยอาศยัแหล่งก าเนิดเป็นเกณฑด์งันี้ 

1. ความเสีย่งทีเ่กดิจากปจัจยัภายใน 
1.1 ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน(operation risk) เป็นความเสีย่งในเรือ่งของการ

ด าเนินงาน ระบบการท างานและสิง่สนบัสนุนในการท างานไมเ่อือ้อ านวยเป็นตน้ 
1.2 ความเสีย่งดา้นทรพัยากรมนุษย ์(human resource risk) คอื ความเสีย่งอนั

เนื่องมาจากบุคลากรทีม่ทีกัษะความรูแ้ละความสามารถไมเ่พยีงพอต่อการด าเนินงานหรอืขาดการฝึกอบรม 
ขาดการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามช านาญเพิม่ขึน้รวมทัง้ความประมาทเลนิเล่อของผูด้ าเนินงาน 

1.3 ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ(financial risk)  เป็นความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากความไม่
พรอ้มในเรือ่งการเงนิต่าง ๆ เช่น การจดัหาแหล่งเงนิทุน เป็นตน้ 

1.4 ความเสีย่งดา้นกลยุทธ(์strategic risk)  ความเสีย่งในกลยทุธก์ารบรหิารงาน เช่น 
การบรหิารงานและนโยบายของผูบ้รหิารแต่ละคนไมส่อดคลอ้งกนั ฝา่ยบรหิารมอีทิธพิล  ครอบง าการ
ด าเนินงาน เป็นตน้ 
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2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก 
2.1 ความเสีย่งทางดา้นการแขง่ขนั(competitive risk)  ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาวะการ

แขง่ขนั  เช่น  มคีู่แขง่ใหม ่เขา้สู่ตลาด  มผีลติภณัฑช์นิดใหม่ๆ  เกดิขึน้หรอืมกีารน าเอาความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยมีาใช ้

2.2 ความเสีย่งจากคู่คา้(supplier/customer risk) เช่น บรษิทัผูส้่งมอบส่งสนิคา้ใหล้่าชา้
กว่าก าหนดหรอืบรษิทัคู่คา้มศีกัยภาพในการท างานไมเ่หมาะสมดพีอหรอืความเสีย่งจากลกูคา้ เช่น  รสนิยม
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป เป็นต้น 

2.3 ความเสีย่งดา้นกฎหมาย(regulatory / legal risk)  คอืความเสีย่งเกี่ยวกบัการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบราชการ กฎหมายหรอืกฎระเบยีบขององคก์ร 

2.4 ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง(economic / political risk) คอื ความเสีย่ง
จากสภาวะทางเศรษฐกจิ  และการเมอืงทีม่กีารเปลีย่นแปลงxvii 

ธร  สุนทรายทุธ  ไดแ้บ่งความเสีย่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
1. ความเสีย่งโดยทัว่ไป(general categories of risk) เป็นการมองความเสีย่งโดย

ภาพรวมขององคก์ารนัน้ ๆ อาจมองลกึลงไปต่อว่าจะมคีวามเสีย่งต่อดา้นใดบา้งดงันี้ 
1.1 ความเสีย่งทีเ่กดิจากขนาดองคก์าร ขนาดองคก์ารจะเป็นตวัชีว้ดัของโอกาสจะ

เกดิความเสีย่ง  กล่าวคอืองคก์ารทีม่กีารแบ่งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง ขนาดเลก็ เช่น โรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่  
นกัเรยีนจ านวนมาก  ระบบการบรหิารการจดัการยอ่มยุ่งยากมากยิง่ขึน้ดว้ยกล่าวคอืงบประมาณ  บุคลากร
และการจดัการยอ่มเปลีย่นไปตามขนาดแต่ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความสามารถในการจดัระบบการบรหิารจดัการ  
จากการส ารวจงานวจิยัทีศ่กึษาถงึตวัแปรขนาดเลก็ ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ว่ามผีลต่อปญัหาการบรหิาร
จดัการสถานศกึษาอยา่งไรนัน้ส่วนมากไมพ่บว่าขนาดจะมปีญัหากบัการจดัการมากนกั  แต่เป็นทีน่่าสงัเกต
ว่าขนาดองคก์ารจะสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารเพราะผูบ้รหิารทีม่ฝีีมอืมกัจะอยูโ่รงเรยีนที่มขีนาดใหญ่ 

1.2 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้น  ความสลบัซบัซอ้นละเอยีดอ่อนยุง่ยาก
ยอ่มมโีอกาสเกดิความเสีย่งไดม้ากกว่าวธิแีกค้วามเสีย่งแบบก าป ัน้ทุบดนิกค็อือยา่ใหอ้งคก์ารมคีวาม
สลบัซบัซอ้นมากนกั  นกับรหิารจดัการทราบกนัดวี่าการท าสายบงัคบับญัชาทีไ่มส่ลบัซบัซอ้นไมเ่ป็นรปูแบบ
หรอืพธิกีาร  ตอ้งกลา้เผชญิกบัความเป็นจรงิ  ตอ้งรูส้กึไดเ้รว็นกัวชิาการดา้นนี้มกัจะต่อตา้นระบบราชการที่
มอีงคก์ารแบบทางการมากจนเกนิไปจนลมืนึกถงึความส าเรจ็ของงาน  อาจกล่าวไดว้่าองคก์ารระบบราชการ
เป็นองคก์ารทีใ่หญ่สลบัซบ้ซอ้นดเูหมอืนไมม่อีะไรจะเสี่ยงมากนกัเพราะมกีฎระเบยีบเป็นตวัก าหนดแต่ก็
พบว่าองคก์ารราชการทีม่ ีข่นาดใหญ่มกัมคีวามเสีย่งสงูมาก 

1.2.1 ระบบการควบคุม  องคก์ารขนาดใหญ่กวา้งขวางจะตอ้งมรีะบบการควบคุม
ทีด่ ีการสรา้งระบบการควบคุมส าหรบัองคก์ารทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นยอ่มยุง่ยากถา้ควบคุมไมด่พีอยอ่มเกดิ
ความเสีย่งได ้ การค านึงถงึรายจ่ายและผลทีไ่ดร้บัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งกจ็ะมมีากขึน้ 
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1.2.2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  องคก์ารทีม่รีะบบสารสนเทศทีส่ลบัซบัซอ้น
และครอบคลุมขอ้มลูขององคก์ารอย่างกวา้งขวางกจ็ะยิง่เพิม่ความเสีย่งโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยตรงมากขึน้เท่านัน้ 

ทัง้ระบบการควบคมุภายในและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามยุง่ยากกจ็ะเป็นการเพิม่ความเสีย่ง
ใหม้มีากขึน้ โอกาสการเกดิขอ้ผดิพลาดบกพร่องจะมากขึน้ในบางองคก์ารจงึตอ้งเพิม่การตรวจสอบตดิตามระบบ(monitor the 

system) มากยิง่ขึน้นัน่จะเป็นโอกาสเกดิความเสีย่งในเรื่องค่าใชจ้่ายมากขึน้ 

1.3 ความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในองคก์ารทีม่กีาร
บรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล(good  governance) จะตอ้งปฎบิตัติามระเบยีลขอ้บงัคบัของาภครฐักล่าวคอื
จะตอ้งใหม้กีารจดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน  โดยมคีณะกรรมการผูต้รวจสอบ(audit committee) และอื่น ๆ 
ดเูหมอืนว่ายิง่มรีะเบยีบกฎเกณฑข์อ้บงัคบัมากขึน้เท่าใด โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งในเรือ่งคุภาพของการ
ควบคุมภายในกจ็ะยิง่มมีากขึน้เพราะการออกแบบระบบควบคุมภายในและผลการปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายในทีก่ าหนดไวม้คีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อผลลพัธท์ีอ่อกมาในรปูการควบคุมภายในทีม่คีุณภาพทีเ่ชื่อถอืได ้
ผลการละเมดิไม่ปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑต่์าง ๆยอ่มเป็นความเสีย่งทีท่ าความเสีย่งต่อองคก์ารได้ 

1.4 ความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตขององคก์าร  อตัราการ
เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็บางองคก์ารเป็นแบบก้าวกระโดดยอ่มน ามาซึง่การบรหิารจดัการอาจจะตอ้งเรง่รบี
ท างานแขง่ขนักบัเวลา  ระบบทีม่อียูอ่าจจะตอ้งปรบัปรงุใหท้นัตอ้งรบีท ารบีตดัสนิใจ  บางครัง้กน็ ามาซึง่
ความผดิพลาดได ้

1.5 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสามารถของฝา่บรหิารความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานขององคก์ารจะสมัฤทธิผ์ลไดน้ัน้อาจจะขึน้อยู่กบัฝีมอืของผูบ้รหิารเป็นส าคญัในทางการศกึษา
อาจจะระบุว่าเพราะฝีมอืผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึเจรญิก้าวหน้าเพราะการวดัความสามารถผูบ้รหิารบางครัง้กว็ดั
ค่อนขา้งยาก  เพราะมอีงคป์ระกอบความส าเรจ็มาจากแหล่งต่าง ๆ มากมายและเป้าหมายของการศกึษา
เป็นเป้าหมายทีก่วา้งและคลุมเครอื 

1.6 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทุจรติทางการบรหิาร การทุจรติทางการบรหิาร
จดัการเป็นความเสีย่งทีอ่นัตรายอยา่งยิง่เพราะเกดิจากการกระท าของผูบ้รหิารทีทุ่จรติ  ไมซ่ื่อตรงต่อหน้าที่
และความรบัผดิชอบของตน หากอยูใ่นขัน้รนุแรงแลว้นบัว่าเป็นความเสีย่งอยูใ่นขดีอนัตรายพรอ้มจะท าให้
องคก์ารถงึขัน้ล่มสลายไปได ้

1.7 ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มการควบคุมเปลีย่นแปลงหากสภาพ  
แวดลอ้มการควบคุมภายในเปลีย่นแปลงไปยอ่มส่งผลกระทบใหเ้กดิความเสีย่งต่อองคก์ารไดท้ีส่ าคญัไดแ้ก่ 

1.7.1 ระบบเปลีย่น การเปลีย่นระบบต่าง ๆ อัน้เน่ืองมาจากนโยบายเปลีย่นหรอื
การเปลีย่นระบบเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู(high-risk areas) หรอืในพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญั(significant 
areas) ขององคก์ารยอ่มน ามาซึง่ความเสีย่งอยา่งรุนแรงได ้ เพราะการเปลีย่นระบบถา้กระท าโดยขาดความ
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รอบคอบเช่น  การเปลีย่นระบบการสอบคดัเลอืกเขา้มหาวทิยาลยัจากการสอบเขา้มาเป็นการดูจากคะแนน
พืน้ฐาน(ordinary national education test:O-NET) และคะแนนเฉพาะ(advanced national education test 
: A-NET) อยา่งรบีเร่งโดยไมท่ดสอบใหแ้น่ใจก่อนยอ่มเกดิปญัหาโกลาหล และโอกาสผดิพลาดไดม้าก 

1.7.2  การเปลีย่นตวัพนกังานทีส่ าคญั  ในบางครัง้การเปลีย่นตวัพนกังานทีรู่้
เร ือ่งดอียูแ่ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบดแูลกะทนัหนั  หรอืผดิจัง้หวะยอ่มอาจน ามาซึง่ความเสีย่ง
ในการท าใหป้ระสทิธภิาพของงานลดลงได้ 

1.8 ความเสีย่งทีเ่กดิจากบุคลากรขาดคุณภาพ  ความส าเรจ็ของงานขึน้อยูก่บั
บุคคล หากบุคลากรในหน่วยงานมคีุณภาพงานต่าง ๆ กส็มัฤทธิผ์ล  ในทางตรงขา้มหากบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ  ขาดความรบัผดิชอบ  ขาดจรรยาบรรณ แลว้นบัว่าเป็นความเสีย่งอยา่งรา้ยแรงขององคก์าร
ทีจ่ะก่อใหเ้หน็อาการของความขดัแยง้ระหว่างผูบ้รหิารกบับุคลากรทา้ยสุดกจ็ะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่
ขาดการควบคุม  เกดิการแตกสามคัค ี แบ่งพรรคแบ่งพวก  ดงันัน้ควรใหค้วามสนใจในกระบวนการสรรหา
ใหม้าก ใหไ้ดค้นดคีนเก่งเขา้มาท างาน 

1.9 ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการด าเนินงานไมด่ ีผูบ้รหิารทีล่ะเลยไมใ่ห้
ความส าคญัต่อการพจิารณาผลการด าเนินงานทไีม่น่าพอใจ หรอืปล่อยใหก้ารด าเนินงานของบคุลากรทีไ่มม่ี
ประสทิธภิาพ  ไม่มกีารด าเนินการหรอืมกีไ็ม่มปีระสทิธภิาพซึง่จะน าซึง่ความสญูเปล่าของค่าใชจ้า่ยของ
องคก์ารนัน้ 

1.10 ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาครฐั  องคก์ารอาจถูกอทิธพิลจากภายนอกทีเ่กดิ
จากการด าเนินงานของรฐับาล  ซึง่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มต่อภารกจิขององคก์ารนัน้ ๆ เช่น  

1.10.1 ความไมแ่น่นอนในนโยบายภาครฐั  รฐัปรบัเปลีย่นไปมาท าใหก้ระทบต่อ
การบรหิารจดัการของหน่วยงานได้ 

1.10.2 การออกกฎระเบยีบควบคุมอาจส่งผลต่อองคก์ารนัน้ ๆ ไดเ้ช่น หน่วยงานมี
แผนการพฒันาไวแ้ลว้เผอญิรฐัมาออกกฎระเบยีบต่าง ๆ ซึง่ขดักบัการพฒันาได้ 

2.  ความเสีย่งโดยเฉพาะพืน้ที(่specific risk areas) การจ าแนกประเภทความเสีย่งอกี
ทางหนึ่งคอืการพจิารณาลกัษณะความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแต่ละพืน้ที ่(area) ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของ
องคก์าร  ลกัษณะโครงสรา้งการจดัองคก์ารเป็นอย่างไร  แลว้มุง่แบ่งความเสีย่งตามประเภทและพืน้ทีห่รอื
ขอบขา่ยขององคก์รนัน้ ๆ ลกัษณะความเสีย่งทีส่ าคญัในพืน้ทีม่ดีงันี้ 

2.1 การบรหิารทรพัยากรมนุษย(์human resource management) ในบรรดา
ทรพัยากรทัง้หลายตอ้งถอืวา่ทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัสงูสุดและถอืว่าเสีย่งมากทีสุ่ดในระดบัประถม
และมธัยมศกึษานัน้มกัจะพบปรมิาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศกึษาส่วนระดบั  อุดมศึกษาจะเป็น
เรือ่งของคุณภาพของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั  การพฒันาและการฝึกอบรม การใหร้างวลัและการลงโทษ 

2.2 การบรหิารการเงนิ(financial management) การด าเนินกจิกรรมทัง้หลายตอ้ง
อาศยัปจัจยัเงนิเป็นหลกั  ความเสีย่งของพืน้ทีก่ารเงนิการบญัชอีาจเกดิขึน้ไดห้ลากหลายโดยเฉพาะความ
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เสีย่งในทุกระดบัการศกึษา เช่น ความเสีย่งเรือ่งความปลอดภยัของเงนิสด และทรพัยส์นิ  การทุจรติรายงาน
การเงนิ  การขาดงบประมาณ การใชจ้า่ยเงนิกบัผลทีไ่ดร้บั 

2.3 การบรหิารสนิทรพัย(์asset  management)  
2.3.1 การจดัซือ้จดัหา  มกัจะมปีญัหาทุจรติคอรบัชัน้หรอืการยกัยอก ฉ้อโกง

ความเสีย่งในพืน้ทีอ่นัส าคญัไดแ้ก่  ความเสีย่งเรือ่งคุณภาพความเสีย่งเรือ่งคุณลกัษณะ ความเสีย่งเรือ่งการ
ก าหนดราคา  ความเสีย่งเรื่องผูข้าย  ความเสีย่งจากระบบ e-procurement ความเสีย่จากการทุจรติ 

2.3.2  การบรหิารงานพสัดุและครุภณัฑ ์ การบรหิารพสัดุเป็นกจิกรรมต่อเนื่อง
จากการจดัซือ้จดัหาโอกาสเสีย่งตามพืน้ทีไ่ดแ้ก่  การบัสนิบนหรอืคอรบัชัน้  ผูข้ายมปีญัหา  พสัดุลา้สมยั  
ระบบการควบคุมพสัดุมจีดุอ่อน  ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานพสัดุ  ครภุณัฑย์งัแบ่งดว้ยความหรหูรา ความ
ฟุ่มเฟือย ความสญูเปล่า  การสญูเสยีโอกาสอกีดว้ย 

2.3.3  การบรหิารนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการ  การบรหิารและการ
จดัการนับว่ามสี่วนส าคญัหนึ่งทีจ่ะน าองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็  นวตักรรมคอืสิง่ใหม่ๆ ทีน่ าเขา้มาใชใ้นการ
บรหิารจดัการ  การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถานศกึษา การรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ  รวมถงึการ
บรหิารโรงเรยีนเป็นฐานและการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการบรหิารจดัการนบัว่ามคีวามส าคญั 
ความเสีย่งทีส่ าคญัในการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาใชค้อืความถูกตอ้งเหมาะสมกบัการน านวตักรรม
เขา้มาใช ้ ความถูกตอ้งของขอ้มลู การเปลีย่นจากระบบเดมิเขา้สู่ระบบใหม ่ การเขา้ถงึผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดร้บั
มอบหมาย ความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ  ไวรสัคอมพวิเตอร ์การทุจรติ  การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยxีviii 

ประเสรฐิ  อคัรประถมพงศ ์ แบง่ความเสีย่งออกเป็น4ประเภท คอื 1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ (strategic 

risk)  ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบาย/กลยุทธ ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สภาพแวดลอ้ม ชื่อเสยีง/ภาพลกัษณ์ 2) ความเสีย่ง
ทางดา้นการเงนิ/งบประมาณ(financial/budget risk) ไดแ้ก่ การลงทุน/ฝากเงนิ  การจดัหาแหล่งเงนิทุน  สภาพคล่อง  3) ความ
เสีย่งดา้นการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ(compliance risk) ไดแ้ก่ กฎหมาย/ระเบยีบ พระราชบญัญตั ิ หลกัการบญัชี
แนวการตรวจสอบ 4)ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน(operational risk) ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั พนกังาน/

บุคลากร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ภยัธรรมชาต ิ การด าเนินกจิการxix   

มหาวทิยาลยันอทแคโรไลนาวลิมงิทนั(University of North Carolina Wilmington) แบ่งความเสีย่งออกเป็น 5 
ประเภทคอื 

1.  ความเสีย่งดา้นการเงนิ  ความเสีย่งทางดา้นการเงนิครอบคลุมถงึประเดน็ความเสีย่ง 8 

ประเภทดว้ยกนัคอื 

1.1 ความเสีย่งทางดา้นบญัชแีละการตรวจสอบ  ความเสีย่งทางดา้นนี้จะพจิารณาถงึระบบ
ความถูกตอ้งทัง้ทางปฏบิตัแิละศลีธรรมจรรยา  ความผดิพลาดในการบนัทกึและการวเิคราะหท์างธุรกจิ
การเงนิ  การจดัการธุรกจิ  การด าเนินงานทัว่ไปทางดา้นบญัช ี เช่น  ความผดิพลาดดา้นภาษอีากร  ความ
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ผดิพลาดในเรือ่งค่าใชจ้่าย  ความผดิพลาดดา้นทรพัยส์นิ  ความไมย่ตุธิรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมายในการ
จดัการธุรกจิ 

1.2 ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลง/สญัญา/รายงาน/หลกัฐานเอกสาร ความเสีย่งทางดา้นน้ีจะ
พจิารณาความเสีย่งทีป่ระกอบดว้ยการเปลีย่นแปลงแก้ไข  การปลอมแปลง  การพสิจูน์ใหเ้หน็ว่าผดิหรอื
ปลอมหรอืการหลอกลวงทัง้หลายทางดา้นเอกสาร  ขอ้ตกลงหรอืวตัถุประสงคท์ีไ่ดม้าซึง่ผลประโยชน์หรอื
การแทนค่าทีผ่ดิในเอกสาร เช่น เอกสารการสงเคราะหท์างการเงนิ  ขอ้ตกลงในการเป็นผูจ้ าหน่ายหรอืผูข้าย 

1.3 ความเสีย่งทางดา้นการโกง/การหลอกลวง  เป็นการมเีจตนาทีจ่ะกระท าผดิหรอืการ
ปิดบงัซ่อนเรน้ขอ้มลูข่าวสาร  การท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืการไดม้าเกีย่วกบัเงนิตรา  การมเีจตนาที่
หลอกลวง  ปลอมแปลง  กระท าผดิกฎหมาย การท าใหไ้มป่ลอดภยั เช่น การฝา่ฝืนกฎหมาย  การก่อ
วนิาศกรรม 

1.4 ความเสีย่งในเรือ่งการกระท าทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการไดม้าซึง่การใหข้องขวญัทีไ่ม่
เหมาะสม  การไดร้บัหรอืเรยีกรอ้งในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งพอสมควร  เช่นเดยีวกบัความพยายามทีไ่ดม้าซึง่
อ านาจทีเ่กี่ยวพนัธก์บัธุรกจิหรอืการไดม้าซึง่ขอ้ตกลงทีใ่หห้รอืการเรยีกรอ้งผลประโยชน์ส่วนตวัหรอื
ผลประโยชน์ใหก้บัครอบครวัหรอืเพื่อน  หรอืการไดม้าในระหว่างการเรยีกรอ้งหรอืในการตดิต่อประสานงาน  
การเจรจายอมรบัในเรือ่งของเงนิ  เชค็ การสัง่จ่ายเงนิ  ผูร้บัประกนั  บตัรสมัมนาคุณทีใ่ชแ้ลกสิง่ของในรา้น
ได ้ การใหกู้ ้ สนิคา้หรอืการบรกิาร 

1.5 ความเสีย่งในเรือ่งความไมเ่หมาะสมในการบรรจหุรอืการท าสญัญา การละเมดิ
กฎหมายหรอืระเบยีบการในการบรรจหุรอืการท าสญัญา  ความไมเ่หมาะสมในการบรรจหุรอืการท าสญัญา
ระดบัขัน้พืน้ฐานของบุคลากร ความไมเ่หมาะสมในการเจรจาหรอืการสญัญาเกีย่วกบัรางวลั 

1.6 ความเสีย่งในการบรจิาคเงนิในทางทีผ่ดิคอืความไมเ่หมาะสมในการบรจิาคเงนิ 

1.7 ความเสีย่งในการขโมย/การฉ้อฉล/การยกัยอก การทีจ่ะท าการขโมยของการท า
ความผดิทางอาญารา้ยแรง และการยา้ยทรพัยส์นิของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองโดยเจตนา  เช่น  การท า
บญัชคีลาดเคลื่อน  ความไม่เหมาะสมในการใชเ้งนิและการจดัการเงนิไมถู่กตอ้งหรอืการใชเ้งนิผดิ 

1.8 ความเสีย่งเกีย่วกบัการสิน้เปลอืง  การใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืความไมเ่หมาะสมของ
แหล่งทีม่า 

2. สภาวะความเสีย่งและความปลอดภยั  แบ่งประเดน็ของความเสีย่งและความปลอดภยั
ออกเป็น 10 ประเภทคอื   

2.1 ความเสีย่งดา้นความลบั  การกล่าวถงึความลบัทีป่กปิดไวข้องสถาบนัหรอืหน่วยงาน  
ความลบัของลกูคา้และขอ้มลูขา่วสารทางกฎหมายธุรกจิ 

2.2 ความเสีย่งดา้นความลบัของขอ้มลู   เทคนิคในการอา้งองิเกีย่วกบัพนัธะทางสญัญา  
เกีย่วกบัการจดัการหรอืการบรหิารและการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลองลกูคา้และลกูจา้งและบุคคลทีส่าม 
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2.3 ความเสีย่งเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูความลบั  การทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบอ านาจและ
เปิดเผยขอ้มลูทรพัยส์นิของเจา้ของบรษิทัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืความระมดัระวงัความลบัทางการคา้
ของลกูคา้ หรอืขอ้มลูลกูคา้  ความลบัทางการาตลาด และขอ้มลูพืน้ฐานของสถาบนั  แผนการตลาด  
ขอ้เสนอทางธุรกจิและกลยทุธ ์

2.4 ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสภาวะความปลอดภยั  ความตอ้งการหลายอย่างในการ
ปฏบิตัทิางกฎหมายประสบความลม้เหลว  ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม  สภาพการ
ท างานหรอืความปลอดภยัในสถานทีท่ างานรวมทัง้ขอ้จ ากดัภายในการประกาศใชร้ะเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ความปลอดภยัในอาชพีและการจดัการสุขภาพ  สหรฐัอเมรกิาจะมกีารพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้มในหน่วยงานราชการและในท านองเดยีวกนัหน่วยงานราชการกม็อี านาจและขอบเขตในการ
ควบคุมความปลอดภยั  

2.5 ความเสีย่งเกีย่วกบัความไม่สะดวกในการบรรจหุรอืการท าสญัญา  การละเมนิกฎหมาย
หรอืระเบยีบการในการบรรจหุรอืการท าสญัญา ความไมเ่หมาะสมในการบรรจหุรอืการท าสญัญาระดบัขัน้
พืน้ฐานของบุคลากร  ความไมเ่หมาะสมในการเจรจาหรอืการท าสญัญาเกีย่วกบัรางวลั 

2.6 ความเสีย่งในการใชส้ตปิญัญาในการใชท้รพัยส์นิไมเ่หมาะสมและการละเมดิลขิลทิธิ ์
หรอืการละเมดิลขิสทิธิท์างดา้นโปรแกรม  การทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบอ านาจและเปิดเผยขอ้มลูความลบัอนั
ประกอบดว้ยสิง่ประดษิฐใ์หม ่ งานวจิยัและขอ้มลูทางเทคนิค สตูร  การคน้พบ รปูแบบ การปรบัปรงุ  ความ
คดิเหน็ การสรา้งแนวทางใหม ่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เครือ่งหมายการคา้  สทิธบิตัร  ลขิสทิธิ ์ เอกสาร
เกีย่วกบัการเงนิทีย่งัไมไ่ดต้พีมิพ ์ ขอ้มลูราคาและขอ้มลูเอกสารต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  การใชข้อ้มลูทาง
เทคโนโลยทีัง้หลายในทางทีผ่ดิหรอืไมส่มควร 

 

2.7 ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของประชาชน 

2.8 ความเสีย่งในการก่อวนิาศกรรมหรอืการท าลายทรพัยส์นิ 

2.9 ความเสีย่งดา้นความไมป่ลอดภยัในสภาพการท างาน 

2.10 ความเสีย่งเกีย่วกบัการสิน้เปลอืง/สญูเสยี  การใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืความไม่
เหมาะสมของแหล่งทีม่า  การบรกิารหน่วยงานในทางทีผ่ดิรวมไปถงึเครือ่งมอือุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิ  บุคคล
หรอืสิง่ของทีม่คี่า 

3. ความเสีย่งทางดา้นการวจิยั แบ่งประเดน็ความเสีย่งออกเป็น 11 ประเภทคอื 
3.1 ความเสีย่งดา้นความสนใจในเรือ่งความขดัแยง้ 

3.2 ความเสีย่งเกีย่วกบัความลบัของขอ้มลู 

3.3 ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสภาวะความปลอดภยั 

3.4 ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลง/สญัญา/รายงาน/หลกัฐานเอกสาร 

3.5 ความเสีย่งทางดา้นการโกง/การหลอกลวง 
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3.6 ความเสื่ยงในการใชส้ตปิญัญาในการละเมดิทางดา้นทรพัยส์นิ การยกัยอกหรอืการ
เปิดเผย 

3.7 ความเสีย่งดา้นการวจิยัมนุษย ์หรอืวจิยัสตัว์ 
3.8 ความเสีย่งดา้นการใชเ้งนิทุนวจิยัไมเ่หมาะสมหรอืการฝ่าฝืนระเบยีบของทุนวจิยั 

3.9 ความเสีย่งทางดา้นการใชห้ลกัการวจิยัไมเ่หมาะสม 

3.10 ความเสีย่งในการขโมย/การฉ้อฉล/การยกัยอก การทีจ่ะท าการขโมยของการท า
ความผดิอาญารา้ยแรงและการยา้ยทรพัยส์นิของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองโดยเจตนา เช่น การท าบญัชี
คลาดเคลื่อน  ความไมเ่หมาะสมในการใชเ้งนิและการจดัการเงนิไมถู่กตอ้ง หรอืการใชเ้งนิผดิ  

3.11 ความเสีย่งเกีย่วกบัการสิน้เปลอืง  การในทางทีผ่ดิหรอืความไมเ่หมาะสมของ
แหล่งทีม่า 

4. ความเสีย่งทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์แบ่งประเดน็ความเสีย่งออกเป็น 8 ประเภทคอื 
4.1 ความเสีย่งในการแบ่งแยกหรอืเลอืกทีร่กัมกัทีช่งัหรอืการก่อกวน การรบกวน  
4.2 ความเสีย่งในการมอบหมายหน้าทีท่ีเ่ท่าเทยีมหรอืเสมอกนัในการจา้งงานในโอกาส

ทีเ่หมาะสมหรอืในสภาวะไรค้วามสามารถ 
4.3 ความเสีย่งทีล่กูจา้งมคีวามประพฤตทิีผ่ดิหรอืไมเ่หมาะสม 
4.4 ความเสีย่งในการล่วงละเมดิหรอืการสื่อสารทีไ่มเ่หมาะสม 
4.5 ความเสีย่งในการละเมดิทางเพศ 
4.6 ความเสีย่งในการคุกคามหรอื ความไมเ่หมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา 
4.7 ความเสีย่งดา้นความไม่ปลอดภยัในสภาพการท างาน 
4.8 ความเสีย่งในการฝ่าฝืน การละเมดิ  หรอืการคุกคาม 

5. ความเสีย่งทางดา้นกฬีา  แบ่งประเดน็ความเสีย่งออกเป็น 8 ประเภทคอื 

5.1 ความเสีย่งจากการโดนหลอกลวง 
5.2 ความเสีย่งจากความไมเ่หมาะสมในการใหห้รอือ านาจในการให้ 
5.3 ความเสีย่งจากการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม 
5.4 ความเสีย่งในการใชท้รพัยส์นิ นกักฬีาหรอืการรบัรอง/การอนุมตัใินทางทีผ่ดิ 
5.5 ความเสีย่งในการประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมของสมาชกิใหม่ 
5.6 ความเสีย่งจากผูเ้ชีย่วชาญ/ความไมเ่หมาะสมในการช่วยเหลอืหรอือนุเคราะหท์าง

การเงนิ 
5.7 ความเสีย่งในการประพฤตไิมเ่หมาะสมทางเพศ 
5.8 ความเสีย่งทางดา้นรา่งกายxx 



60 

การบริหารความเส่ียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

มหาวทิยาลยัเคลมสนั(Clemson University and Communities in Schools) แบ่งความเสีย่งออกเป็น 6 ประเภท 
คอื ความเสีย่งทางดา้นการด าเนินงานของโรงเรยีน ความเสีย่งทางดา้นเสถยีรทางการศกึษา  ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลง
ทางวชิาการ  ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลงทางสงัคม ความเสยีงทางดา้นขอ้ตกลงทางพฤตกิรรมและความเสีย่งทางดา้น
ขอ้ตกลงทางดา้นจติวทิยา 

1. ความเสีย่งทางดา้นการด าเนินงานของโรงเรยีน ประกอบดว้ยผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการทีไ่มส่มบูรณ์และคะแนนในระดบัขัน้พืน้ฐาน  การสงวนขอ้มลู  อายเุกนิระดบั  การขาดแคลนผูต้รวจ
และความยุง่ยากในการใหก้ารบ้านเดก็ 

2. ความเสีย่งทางดา้นเสถยีรทางการศกึษา ประกอบดว้ยความสามารถในการดแูล
นกัเรยีนในโรงเรยีน  การแลกเปลีย่นในการใหบ้รกิารทางการศกึษา/การมอบหมายหน้าที่ 

3. ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลงทางวชิาการ  การท าการบา้นน้อยหรอืไม่มกีารบา้นการ
ไมแ่น่ใจของการเป็นอยูข่องนกัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา 

4. ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลงทางสงัคม  ประกอบดว้ย การใหค้วามรว่มมอื
ปฏบิตังิานในโรงเรยีนต ่า  การสนับสนุนจากผูท้ีม่ฐีานะทางสงัคม 

5. ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลงทางพฤตกิรรม ประกอบดว้ยการหนีโรงเรยีนเป็นประจ า 
การละทิง้หน้าทีเ่ป็นประจ า  การท าลายทรพัยส์นิ  การไมม่าโรงเรยีนสงู  การเลกิเรยีนกลางครนั 

6. ความเสีย่งทางดา้นขอ้ตกลงทางดา้นจติวทิยา  ประกอบดว้ยความไมส่นใจเรยีน ขอ้
ผกูมดัในโรงเรยีนและความรูส้กึผกูพนักบัโรงเรยีนต ่า ความรูส้กึไมช่อบเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรยีนxxi   

กระบวนการการบริหารความเส่ียง(Risk management process) 

ในการบรหิารความเสีย่งนัน้จะตอ้งมกีารประเมนิถงึโอกาสของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เช่น  ความผดิพลาด
ทีเ่กดิจากเวลา ตน้ทุนหรอืเทคโนโลยเีป็นหลกัส าคญัในการทีจ่ะน ามาใชใ้นวางแผน  การเริม่ตน้โครงการต่าง ๆ และป้องกนั
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ใหน้้อยทีส่ดุดงันัน้ในการบรหิารความเสีย่งจงึตอ้งมกีารออกแบบกระบวนการทีเ่หมาะสมก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการจรงิซึง่เรื่องของกระบวนการหรอืขัน้ตอนของความเสีย่ง(risk management process) มผีูศ้กึษาไวห้ลายท่านดงันี้ 

กระบวนการบรหิารความเสีย่งตามแนวคดิของวลิสนั(Wilson) ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื  

1) การคน้หาความเสีย่ง(risk identification)  หมายถงึ การคน้หาปญัหาต่าง ๆ ทีท่ า
ใหเ้กดิความเสีย่งกบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลกระทบต่อทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์และสงัคมรวมทัง้ดา้นจติ
วญิญาณ โดยการคน้หานัน้สามารถทีจ่ะหาขอ้มลูไดจ้ากค ารอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร  การสมัภาษณ์ผู้
ด าเนินงาน การท ารายงานอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ การออกแบบสอบถาม การศกึษาจากเอกสารและต าราต่าง 
ๆ เป็นตน้  

2) การวเิคราะหค์วามเสีย่ง(risk analysis) หมายถงึการวเิคราะหค์วามถี ่ความรนุแรง
และความส าคญัของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มคีวามถีแ่ละรุนแรงมากน้อยเพยีงใด  
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3) วธิกีารจดัการความเสีย่ง(risk treatment) หมายถงึ การหากลยทุธเ์พื่อน ามาใชใ้น
การจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  โดยกลยทุธต่์าง ๆ ทีน่ ามาใชจ้ดัการความเสีย่งนัน้จะตอ้งสอดคงอ้งกบั
นโยบายและเป้าหมายขององคก์ร 

4) การประเมนิผล(risk  evaluation) หมายถงึ การประเมนิผลการจดัการความใยวว่า
สามารถลดอุบตักิารณ์หรอืความเสีย่วไดห้รอืไม ่ โดยศกึษาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงัเพื่อดผูลส าเรจ็ของ
การบรหิารความเสีย่งตลอดจนพจิารณาว่าเหตุการณ์ใดยงัคงอยูเ่พื่อปรบัมาตรการการป้องกนัหรอืลดความ
เสีย่งขึน้ใหมใ่หเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน 

สมขาย  ไตรรตันภริมย ์ ไดแ้บ่งขัน้ตอนกระบวนการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 6 
ขัน้ตอน 

1. การวางแผนการบรหิารความเสีย่ง(risk management planning) ประกอบดว้ยการ
ตดัสนิใจว่าจะวางแผนการบรหิารกจิกรรมโครงการอย่างไร  โดยการทบทวนขอบเขตของโครงการ  การ
วางแผนการบรหิารโครงการ ปจัจยัสิง่แวดลอ้มขององคก์ารและทรพัยากรองคก์ารซึง่ผูร้ว่มโครงการ
สามารถอธบิายและวเิคราหก์ารจดัการความเสีย่ง กจิกรรมในแต่ละโครงการผลผลติหลกัของการบรหิารน้ี
คอืแผนการจดัการความเสีย่ง 

2. การจ าแนกความเสีย่ง(risk  identifiaction) ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดทีม่ต่ีอ
ผลกระทบของโครงการและลกัษณะขอ้มลูเอกสารแต่ละโครงการ ผลผลติหลกัของกระบวนการนี้คอืการ
เริม่ตน้ดว้ยการลงทะเบยีนความเสีย่ง 

3. การวเิคราะหค์ุณภาพความเสีย่ง(qualitative risk analysis) ประกอบดว้ยการ
จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง  ซึง่ขึน้อยูก่บัความน่าจะเป็นและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายหลงั  การ
จ าแนกความเสีย่งแลว้  ทมีความเสีย่งสามารถใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคต่างๆ ในการจดัล าดบัความเสีย่งและ
การจดัการขอ้มลูการลงทะเบยีนความเสีย่งใหท้นัสมยั  ผลผลติหลกัในขัน้ตอนน้ีกค็อืการ update การ
ลงทะเบยีนขอ้มลูความเสีย่งใหท้นัต่อเวลาเสมอ 

4. การวเิคราะหป์รมิาณความเสีย่ง(quantitative risk analysis)  ประกอบดว้ยการ
ประเมนิค่าผลประทบของความเสีย่งตามวตัถุประสงคข์องโครงการออกมาเป็นจ านวนหรอืตวัเลข  ผลผลติ
หลกัของกระบวนการนี้ เช่นเดยีวกบัการลงทะเบยีนหลกัเพื่อใหท้นัต่อเวลา 

5. การวางแผนเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้กบัความเสีย่ง (rixk reponse planning) ปรพกอบ
ดว้ยการน าขัน้ตอนมาใช ้ เพื่อเป็นการสรา้งโอกาส  ในความส าเรจ็และเป็นการลดภาวะคุคามทีจ่ะพบจาก
เป้าหมายโครงการ  การใชผ้ลผลติต่าง ๆ ตามขัน้ตอนทีผ่่านมา  

6. การควบคุมและการตดิตารมความเสีย่ง(risk monitoring and control)  
ประกอบดว้ยการจ าแนกการตดิตามความเสีย่งและความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ การจ าแนกความเสีย่งใหม ่ การ
จดัแยกแผนการเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งและการประเมนิประสทิธผิลของกลยทุธก์ารจดัการ
ความเสีย่งทีใ่ชต้ลอดโครงการ  ผลผลติหลกัของกระบวนการน้ีคอื   การใหค้ าแนะน า/การใหก้ารบัรองและ
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การป้องกนัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้  ความตอ้งการการเปลีย่นแปลงและการลงทะเบยีนความเสีย่งใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ
รวมทัง้การวางแผนการบรหิารโครงการ และกระบวนการจดัการทรพัยากรของโครงการ 

บรษิทั  แอดวานซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั(มหาชน)  ส านกัตรวจสอบภายใตฝ้า่ยพฒันาบคุลากร  มี
ข ัน้ตอนการจดัระบบบรหิารความเสีย่ง 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1.  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน(objectives establishment) สิง่ทีต่อ้ง
ค านึงถงึในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อเริม่จดัท าระบบบรหิารความเสีย่ง คอื ปจัจยัทางสภาวะ
แวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ปรชัญา(philosophy) วฒันธรรมองคก์ร(culture) กลยทุธ(์strategy) วสิยัทศัน์(vision) 
ภารกจิ(mission) ค่านิยม(value)  ปจัจยัภายนอกและความกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่ าคญักบัองคก์ร เช่น ผู้
ถอืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ทางธุรกจิ  รฐับาล และสงัคม ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหห้น่วยงานก าหนด
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

2. การระบุความเสีย่ง(risk identification) 
การระบุความเสีย่งการระบุและจดักลุ่มประเดน็ความเสีย่งตามสาเหตุทีท่ าใหค้วามเสีย่ว

นัน้เกดิขึน้  ซึง่ความเสีย่งของการด าเนินมสีาเหตุเกดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัภายในและภายนอกองคก์รมี
ผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์ เป้าหมายหรอืผลการด าเนินงานของกจิการซึง่ข ัน้ตอนในการระบบความเสีย่ง
สามารถด าเนินการคอื 1) พจิารณาว่ามกีจิกรรมใดหรอืกระบวนการใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ต่ละ
ขอ้  2)พจิารณาว่าในแต่ละกจิกรรมหรอืกระบวนการนัน้มปีจัจยัเหตุการณ์ใดบา้งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสีย่งทื่
จะส่งผลใหห้น่วยงานไมส่ามารถด าเนินการตามกจิกรรมนัน้ ๆ ไดโ้ดยใหพ้จิารณาถงึความเป็นไปไดทุ้กๆ
รปูแบบหรอืพจิารณาความเสีย่งทุกประเภทใหค้รอบคลุมมากทีสุ่ด 3) ระบุความเสีย่ว(risk identification) ที่
ไดส้ าหรบัเป็นหวัขอ้ในการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งต่อไป 

3. การประเมนิและจดัล าดบัความเสีย่ง(risk assessment and prioritized) 
ขัน้ตอนน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าของความเสีย่งแต่ละจดุแลว้จงึท า

การจดัล าดบัความเสีย่งโดยใชโ้มเดลความเสีย่ง(risk model) ช่วยในการประเมนิซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยัที่
ส าคญั 2 ปจัจยัใหญ่ๆดงัน้ี 1) ผลกระทบความรุนแรง(severity of effect ; S) คอืการประเมนิความรนุแรงของ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากความเสีย่งนัน้ ๆ ซึง่สามารถพจิารณาไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปนี้ 1.1) จ านวน
ผลกระทบของลกูคา้ภายนอก(number of effected external customer) : จ านวนลกูคา้ภายนอก ทีจ่ะไดร้บั
ผลกระทบจากความผดิพลาดของเหตุการณ์ในความเสีย่งทีร่ะบุ1.2) การไมย่อมรบัของลกูคา้(acceptance of 
customer of failure) : ระดบัการยอมรบัของลกูคา้ภายนอกทีม่ผีลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งนัน้ๆ 1.3) 
การไมย่อมรบัของลกูคา้ภายใน(acceptance of interna. Customer to failure) : ระดบัการยอดรบัของ
พนกังานในกระบวนการหรอืกระบวนการถดัไปต่อผลกระทบจากความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้และ 1.4) ความ
ผดิพลาดทางการเงนิ(error amount of money) : จ านวนเงนิทีอ่งคก์รตอ้งสญูเสยีเนื่องจากความผดิพลาดที่
จะเกดิขึน้ เช่น รายไดท้ีต่อ้งสญูเสยีไปหรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่มากขึน้ 2) ประเมนิโอกาส(occurrence 
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evaluation : O) หมายถงึการประเมนิโอกาสในการเกดิความเสีย่ง  ซึง่สามารถพจิารณาไดจ้ากหลายจดุ 
เช่น 2.1 ) ขนาดของความผดิพลาดในการจดัการ(size of error transaction) : จ านวนรายการของงานที่
ผดิพลาดต่อจ านวนทัง้หมด 2.2) ความถีข่องโอกาส(frequency of occurrence):  ความถีข่องโอกาสทีจ่ะสามารถ
เกดิความผดิพลาดขึน้ได ้ ซึง่ขึน้อยูก่บัว่าระบบมคีวามน่าเชื่อถอืและความถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใด 2.3) การ
ตรวจพล(detection)  : การประเมนิความสามารถในการตรวจพบความผดิพลาดนัน้ก่อนจะถงึมอืลกูคา้ซึง่อยู่
กบักจิกรรมควบคุมหรอืการตรวจสอบผลการท างานของหน่วยงาน นอกจากนี้ สริ ิทองสริ ิ ใหร้ะดบัความ
รนุแรง และโอกาสในการเกดิความเสีย่งนัน้ อาจก าหนดใหม้รีะดบัคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 ดงัความหมายใน
ตารางต่อไปนี้xxii 

ตารางที ่1  การก าหนดระดบัคะแนนของความรนุแรงของความเสีย่ง 

ระดบัคะแนน 

(level) 
ความรนุแรง 

(severity) 
ความหมาย 

(description) 
1 น้อยมาก (insignificant) สญูเสยีทางการเงนิน้อย,ไม่มกีารบาดเจบ็ 
2 น้อย(minor) สญูเสยีทางการเงนิปานกลาง,มกีารบาดเจบ็เลก็น้อย

,มผีลกระทบภายในองคก์รเอง 
3 ปานกลาง(moderate) สญูเสยีทางการเงนิค่อนขา้งมาก, ตอ้งไดร้บัการรกัษา

จากแพทย,์มผีลกระทบกบัลกูคา้ภายนอก 
4 มาก(major) สญูเสยีทางการเงนิมาก,บาดเจบ็สาหสั,สญูเสยี 

ความสามารถในการผลติ 
5 มากทีส่ดุ(catastrophic) สญูเสยีทางการเงนิมหาศาล,เสยีชวีติ,มผีลกระทบถงึ

ขัน้หายนะ 
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ตารางที ่2 การก าหนดระดบัคะแนนของโอกาสในการเกดิความเสีย่ง 

ระดบัคะแนน 

(level) 
โอกาสเกิด 

(severity) 
ความหมาย 

(description) 
1 น้อยมาก (rare) สญูเสยีทางการเงนิน้อย,ไม่มกีารบาดเจบ็ 
2 น้อย(unlikely) สญูเสยีทางการเงนิปานกลาง,มกีารบาดเจบ็เลก็น้อย

,มผีลกระทบภายในองคก์รเอง 
3 ปานกลาง(possible) สญูเสยีทางการเงนิค่อนขา้งมาก, ตอ้งไดร้บัการรกัษา

จากแพทย,์มผีลกระทบกบัลกูคา้ภายนอก 
4 มาก(likely) สญูเสยีทางการเงนิมาก,บาดเจบ็สาหสั,สญูเสยี 

ความสามารถในการผลติ 
5 มากทีส่ดุ(almost certain) สญูเสยีทางการเงนิมหาศาล,เสยีชวีติ,มผีลกระทบถงึ

ขัน้หายนะ 

เมื่อท าการใหค้ะแนนความรุนแรงและโอกาสในการเกดิแลว้  กจ็ะน าคะแนนทัง้สองนัน้มาคณูกนัและเทยีบคะแนนเพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งในเมตรกิซร์ปูแบบความเสีย่ง(risk model) ดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่3 ตารางการจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง(risk model matrix) 

Severity 
Occurrence 

Insignificant 
1 

Minor 
2 

Moderate 
3 

Major 
4 

Catastrophic 
5 

Almost Certain      
5 

5 10 15 20 25 

Likely        4 4 8 12 16 20 
Possible    3 3 6 9 12 15 

Unlikely     2 2 4 6 8 10 
Rare         1 1 2 3 4 5 
            Extreme                      High                    Medium                          Low 

อาจท าการสรุปเมตรกิซ ์Risk Model ออกเป็นช่วงคะแนนส าหรบัจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งไดด้บัตารางที ่4  
ตารางที ่4 ช่วงคะแนนการจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 

ช่วงคะแนน ความส าคขัของความเส่ียง 
1-3 ต ่า (LOW) 
4-9 ปานกลาง(medium) 

10-15 สงู(high) 
16-25 สงูสดุ(extreme) 
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ในการประเมนิความเสีย่งนัน้ อาจกระท าไดห้ลายรปูแบบหลายลกัษณะ มกีารก าหนดหวัขอ้ น ้าหนกัและเกณฑก์ารให้
คะแนนต่าง ๆ กนัไป ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัแต่ละองคก์รทีจ่ะน าไปปรบัใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์อง
องคก์รเช่น  องคก์รทีใ่หค้วามส าคญัในเรื่องค่าใชจ้่าย  อาจจะใหเ้กณฑก์ารประเมนิแตกต่าง ๆ กบัองคก์รทีใ่หค้วามส าคญั
เรื่องการรกัษาลกูคา้เป็นตน้ 

4.  การจดัการความเสีย่ง(risk management) 
การจดัการความเสีย่งเป็นการหาวธิทีีเ่หมาะสมเพื่อจดัการต่อความเสีย่งในแต่ละจุด  กลยุทธข์องความเสีย่งนัน้สามารถ
จ าแนกออกไดเ้ป็น 4 แบบ (4 T’s Strategies) ดงันี้ 

1.  Take-การยอมรบัความเสีย่ง(Risk acceptance) คอืการยอมรบัใหม้คีวามเสีย่งนัน้ 
ๆ ปรากฏอยู ่ เนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการจดัการหรอืสรา้งระบบการควบคุม  มมีลูค่าสงูกว่าผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การแกไ้ข  ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามกค็วรมมีาตรการในการจดัการเพื่อใหส้ามารถตดิตามและ
ดแูลความเสีย่งนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เช่นการก าหนดระดบัองผลกระทบของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 
ก าหนดปจัจยัเป้าหมายและวธิกีารตรวจ สอบความเสีย่งหลกัทีส่ าคญั พฒันาแผนการตัง้รบัหรอืแผนจดัการ
ความเสีย่งเป็นตน้ 

2. Treat – การลด /  ควบคุมความเสีย่ง(risk reduction / control ) คอืการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน การแกไ้ขปรบัปรงุในดา้นองคก์ร (organization)  ทศิทางขององคก์ร(direction) 
การด าเนินงาน(operation) และการตดิตามตรวจสอบ(monitoring) เพื่อป้องกนัหรอืจ ากดัผลกระทบและ
โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง ตวัอยา่งเช่น  2.1)  มาตรการทีช่่วยลดความรนุแรงของผบกระทบคอื
การมแีผนส ารองฉุกเฉิน  การก าหนดเป็นเงือ่นไขของสญัญาการวางมาตรการป้องกนัการทุจรติ  ลด
กจิกรรมทีจ่ะน ามาซึง่ความเสีย่ง  ก าหนดราคาสนิคา้ / บรกิารโดยพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย
ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลภายนอกรบัทราบขา่วสารทีไ่มค่ลาดเคลื่อน  การจดัสรรการลงทุนอยา่งเหมาะสม 
2.2) มาตรการทีช่่วยลดโอกาสทีอ่าจเกดิความเสีย่ง  คอืการตรวจสอบและการตดิตามการปฏบิตัติามระบบ  
การก าหนดเป็นเงือ่นไขของสญัญา  ทบทวนวธิกีารด าเนินงานอยูเ่สมอฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและ
ความสามารถอยูเ่สมอ  มกีารควบคุม  ดแูลการด าเนินงานโดยผูบ้งัคบับญัชา  ด าเนินการวจิยัและพฒันา
สนิคา้บรกิารและเทคโนโลยอียา่งต่อเนื่อง 

3. Terminate – การหลกีเลีย่งความเสีย่ง(risk  avoidance) เป็นการหลกีเลีย่งหยดุ
หรอืเปลีย่นแปลงกจิกรรมทีเ่ป็นความเสีย่ง เช่น การหยุดท ากจิกรรม(cease activity) การปรบัเปลีย่น
รปูแบบการด าเนินการหรอืระบบต่าง ๆ (redesign business process/system) การลดขนาดการด าเนินการ
(reduce scale) การเปลีย่นหรอืปรบัวตัถุประสงคก์ารท างาน(Change or recalibrate objective)    

4. Transfer – การกระจาย/โอนความเสีย่ง(risk sharing/spreading)  คอืการกระจาย
ความเสีย่งในระหว่างทรพัยส์นิหรอืกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความเสีย่งจากการสูญเสยีเช่น การท าประกนั
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ไดแ้ก่  การประกนัภยัทรพัยส์นิและการประกนัภยัอุบตัเิหตุ การจดัจา้ง
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บุคคลภายนอก (Outsource) ซึง่เป็นการถ่ายโอนความเสีย่งไปยงับรษิทัประกนัภยัและบรษิทัภายนอก  การ
ท าส าเนาเอกสารหลายๆชุด การกระจายทีเ่กบ็ทรพัยส์นิมคี่าเป็นตน้ 

5. การตดิตามและการสอบทาน(monitoring and review) ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการ
บรหิารความเสีย่งของแต่ละฝา่ย ท าหน้าทีต่ดิตามและประเมนิผลการจดัการความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ  โดย
ท าการทบทวนปจัจยัเสีย่งต่าง ๆ และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปเพื่อทบทวนว่าระดบัความ
เสีย่งทีเ่หลอือยู ่อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดเ้พยีงใด และท าการสรุปผลการตดิตามเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้
ส่งรายงานผลใหฝ้า่ยบรหิารรบัทราบ ในกรณทีีม่กีารปรบัปรงุเพิม่เตมิมาตรการจดัการความเสีย่ง ควรแจง้ให้
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบทราบทุกครัง้ส่วนในกรณทีีพ่บว่าระดบัความเสีย่งเพิม่สงูขึน้  ควรมกีารเสนอแผน
จดัการความเสีย่งและรายงานใหผู้บ้รหิารเพื่อพจิารณาทนัที 
 
การวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 

 สงวน  ชา้งฉตัรกล่าวถงึการวเิคราะหค์วามเสีย่ง(risk analysis) เป็นเครื่องมอืทีจ่ าเป็นส าหรบั
ผูบ้รหิารโครงการและผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการทุกคนเนื่องจากสามารถชว่ยรุสิง่กดีขวางทีท่ าใหโ้ครงการไม่ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายไดท้ัง้ความผดิพลาดดา้นก าหนดการ  ค่าใชจ้่ายและการยุตโิครงการ  การวเิคราะหค์วามเสีย่งก่อใหเ้กดิการ
สบืสวนและประเมนิปญัหาความเสีย่ง  การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการบรหิารโครงการเป็นกระบวนการทีส่ามารถวเิคราะห์
และจดัการความเสีย่งซึง่สมัพนัธก์บัโครงการนัน้  ดงันัน้การด าเนินการอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิม่พนูความส าเรจ็ของ
โครงการไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบทัง้ดา้นค่าใชจ้่าย เวลาและการปฏบิตักิารใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์อาจกล่าวไดว้่า
การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการบรหิารโครงการเป็นกระบวนการทีอ่อกแบบใหส้ามารถเคลื่อนยา้ยหรอืลดความเสีย่งที่
คุกคามความส าเรจ็ของโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้เอง  ส าหรบัเทคนิคในการวเิคราะหค์วามเสีย่งนัน้แบ่งออกเป็น  
2  ลกัษณะคอืการวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  โดยการวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิคุณภาพจะเริม่ใน
ขัน้ตอนแรกคอืระบุความเสีย่งซึง่เป็นการพจิารณาองคป์ระกอบของกระบวนการต่าง ๆ ความส าเรจ็ของการระบุความเสีย่ง
อาจเกดิจากการสมัภาษณ์สมาชกิทมีงานโครงการ  การประชุมระดมความคดิของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและใชป้ระสบการณ์
สว่นบุคคลในการวเิคราะหแ์ละทบทวนประสบการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี  ขัน้ตอนทีส่องคอืการประเมนิความเสีย่งทีส่ามารถ
จดัหมวดหมู่ความเสีย่งว่าโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งนัน้อยู่ในระดบัใด  ระดบัสงู ระดบักลางหรอืระดบัต ่า  ขณะเดยีวกนัก็
สามารถระบุผลกระทบต่อโครงการได ้ประการทีส่ามเตรยีมการตอนสนองต่อความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นแต่ละดา้นโดยเฉพาะ
อย่างยิง่มกีารระบุว่าความเสีย่งนัน้จะตอ้งใหค้วามสนใจและจดัการอย่างเร่งด่วน  ประการทีส่ีก่ารประเมนิผลการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อพจิารณาสามารถจดัการความเสีย่งไดผ้ลมากน้อยเพยีงใดและเกดิความเสีย่งทีต่ามมาจากการบรหิารความ
เสีย่งแรกอย่างไร  ซึง่อาจท าใหผ้ลด าเนินงานประสบความลม้เหลวได ้ ส าหรบัการวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิปรมิาณนัน้มี
ข ัน้ตอนการด าเนินการคอืการระบุความเสีย่งทัง้หมดและวเิคราะหเ์ชงิลกึในดา้นปรมิาณ  ท าใหส้ามารถระบุผลกระทบต่อ
โครงการเชงิปรมิาณได ้โดยพจิารณาจากเกณฑก์ารประเมนิความส าเรจ็ของโครงการ 3 ประการคอื ค่าใชจ้่าย(cost)เวลา
(time) และการปฏบิตักิาร(performance) 
 ชยัเสฏฐ ์ พรหมศร ี เสนอแนวทางวธิกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถหาแนวทาง
ป้องกนัและรบัมอืไดอ้ย่างเหมาะสม  ซึง่วธิกีารในการวเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อความมัน่คงปลอดภยัโดยทัว่ไปมอียู่ดว้ยกนั 2 
วธิหีลกัๆ คอื 
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การวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิปรมิาณ(quantitative risk analysis) วธินีี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 
ประการไดแ้ก่โอกาสทีเ่หตุการณ์จะเกดิขึน้และแนวโน้มของความสญูเสยีทีจ่ะไดร้บัถา้เหตุการณ์นัน้เกดิขึน้
(ผลกระทบ)  โดยทางหน่วยงานอาจก าหนดระดบัคะแนนของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งจากตาราง
คะแนนส าเรจ็รปูทีก่ าหนดขึน้โดยผูเ้ชีย่ว 
                                                 
i Siri Thongsini,  Enterprise Risk Management and Internal Control Eramework. Bangkok,  2003 

[Online],accessed 10 December 2550. Available from http://ozthaialumni.in.th/do.  อ้างใน ดวงใจ  ช่วย
ตระกลู, การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, มหาวิทยาลัยศลิปกร, 2551 

ii เจนเนตร  มณีนาค และคณะ,  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจากหลักการสู่ภาคปฏิบตัิ(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัมซิลเท็ม 
จํากัด, 2548),5. อ้างใน ดวงใจ  ช่วยตระกลู, การบริหารความเสี่ยงในสถานศกึษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 
มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2551 
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