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                                                              1. บทนำ 

1.1 ประวัติความเป็นมา/สภาพปัจจุบัน 

▪ ประวัติความเป็นมา 

พ.ศ. 2507  เป็น "แผนกทะเบียน" สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดี  
   พ.ศ. 2509  เป็น "กองบริการการศึกษา" สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
  พ.ศ. 2529  เป็น "โครงการจัดต้ังสำนักทะเบียนและประมวลผล"  
    ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 6  
  พ.ศ. 2530  เริ่มดำเนินการเสนอ "โครงการจัดต้ัง สำนักทะเบียน และประมวลผล"  
  พ.ศ. 2532  เป็น "สำนักทะเบียนและประมวลผล" ซึ่งได้รับอนุมัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    ฉบับพิเศษ หน้า 9  เล่มท่ี 106 ตอนท่ี 93  วันท่ี 9 มิถุนายน 2532 
  พ.ศ. 2538  มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
    ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2538  (การจัดต้ังภาควิชาวิศวกรรม  
     คอมพิวเตอร์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการแบ่งส่วนราชการในสำนักทะเบียน  
    และประมวลผล) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องดังกล่าวใน                      
    ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันท่ี 29  
    ธันวาคม พ.ศ.2538 ดังนี้ 
     1. สำนักงานเลขานุการ      
     2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  
     3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา     
     4. ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา  
     5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา    
      6. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ  
      7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
▪ สภาพปัจจุบัน 

สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นส่วนงานหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 
ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และได้แบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2562  ออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

1. สำนักงานสำนัก 
2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา         
6. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล

ส ำนักงำนส ำนกั

งำนบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำ
และบริหำร
หลักสูตร

ฝ่ำยทะเบียน
กำรศึกษำ
ปริญญำตรี

ฝ่ำยทะเบียน
กำรศึกษำ

บัณฑิตศึกษำ

ฝ่ำยตรวจสอบ
และรับรองผล

กำรศึกษำ

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

ประมวลผล
กำรศึกษำ
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คณะกรรมการอำนวยการ 

ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบยีนและประมวลผล 
(ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์) 

รองผู้อำนวยการสำนักฯ 
(อาจารย ์ดร.รณชัย ปรารถนาผล) 

หัวหน้ำฝ่ำย 
รับเข้ำศึกษำและ
บริหำรหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร 
ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักฯ 
(ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง) 

รองผู้อำนวยการสำนักฯ 
(อาจารย ์ดร.พฤษภ์ บุญมา) 

หัวหน้ำฝ่ำย 
ทะเบียนกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี 

หัวหน้ำฝ่ำย
เทคโนโลยี

สำรสนเทศและ
ประมวลผล
กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
ตรวจสอบและรับรอง

ผลกำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
ทะเบียนกำรศึกษำ

บัณฑิตศึกษำ 
หัวหน้ำงำนบริหำร

ทั่วไป 
 

เลขานุการสำนักฯ 

 

                       โครงสร้างบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผลหาร 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

          

  

 

คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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1.2 วิสัยทัศน์   
 เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

1.3 พันธกิจ / เป้าประสงค์พันธกิจ 
  พันธกิจ 

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. จัดการและให้บริการระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การ

บริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จ
การศึกษา 

3. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
 

  เป้าประสงค์พันธกิจ 
1. ดำเนินการรบับุคคลเขา้ศึกษา ให้ได้นกัศึกษาที่มีคุณสมบัตติามเงื่อนไขทีก่ำหนด 
2. จัดการและให้บริการข้อมูลสารสนเทศดา้นทะเบียนการศึกษา ทีค่รบถ้วนและถกูต้อง  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นสารสนเทศทีไ่ดม้าตรฐาน มัน่คง และปลอดภัย 
3. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวม เพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มปีระสิทธภิาพ 
4. ดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานและการใหบ้ริการดา้นทะเบียนการศกึษา 
5. ให้บริการวชิาการ โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กรเพื่อประโยชนแ์ก่สังคม 
6. บริหารจัดการองคก์ร ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน 

 
1.4 ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร 

  ค่านิยม 
          สำนักทะเบียนและประมวลผลมีค่านิยม คือ  “✓ RECORDS” มีความหมาย ดังนี้    
 

✓ Right ถูกต้อง 
Reliable                  เชื่อถือได้ 
Efficient มีประสิทธิภาพ   
Customer focused            ใส่ใจผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ 
On time                  ตรงเวลา    
Responsive          ตอบสนองทันการณ์ 
Disciplined             เคร่งครัดในวินัย 
Systematic          เป็นระบบ 

 
  วัฒนธรรมองค์กร         
      บริการด้วยไมตรี  เทคโนโลยีก้าวไกล  สร้างสรรค์ความประทับใจ  มุ่งมั่นในคุณภาพ 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
กับแผนที่กลยุทธ์ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

OUTCOME     

 OUTPUT             

PROCESS 

INPUT  
 

         

 

  วิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 บริการวิชาการที่สอดคล้อง 

กับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
แสวงหารายได้เพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

Strategic Themes 

THE REG CMU STRATEGIC MAP 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ส าคัญของประเทศ 

ชุมชน และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
คุณภาพ และมีทักษะ 
การเป็นพลเมืองโลก 

ส่วนงาน
วิชาการ

อื่น 
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IP1: Enhance Technology 
IP2: Ensure Leadership & 
Management Excellence 

IP3: Optimize Human Resources IP4 : Motivate & Inspire staff 

    PC2: Ensure Accurate & Comprehensive Data PC1: Improve and Develop Effective & Efficient Operations 

OC1: Delighted Customers OC2: Positive Perception  by  Stakeholders 

MANAGEMENT PROCESS : กระบวนการบริหารองค์กร ตามแนวทาง CMU EdPEx 6 หมวด 

OP3: Happy Workplace OP4: Effective Product & Service 

ST1 : สร้างนวัตกรรมระบบงาน 
       ทะเบียนการศึกษา 

OP2: Digital Registration System OP1: Self-Sustaining Operations 

CORE PROCESS : กระบวนการ รับเข้าศึกษา / สนับสนุนการจัดการศึกษา / ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

ST2 : เสริมสร้างกระบวนการท างาน 
 ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ST3 : ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ST4 : บริหารจัดการองค์กรที่ดี 

SUPPORT PROCESS : กระบวนการบริหารทัว่ไป / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

CULTURE : บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ 
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2. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

 
 2.1 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  ดำเนินการบริหารความเส่ียงภายใต้นโยบายการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารปัจจัย
ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง และมีกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิด
ความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อจะทำให้ระดับความเส่ียงและขนาดของความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหอ้ยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมี
ระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 

 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียงเชิงรุกแบบบูรณาการท้ังมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุม
ความเส่ียงสำคัญในทุกปัจจัยเส่ียงและทุกพันธกิจขององค์กร 

2. พัฒนาให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารงานตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงการคลัง และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นตามหลักการบริหารจัดการท่ีมี
ธรรมาภิบาล 

3. สร้างกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล  และสามารถนำผลของการ
บริหารความเส่ียงมาช่วยในการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน  และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  คณาจารย์  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงอย่างจริงจัง  จนสามารถพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของ
มหาวิทยาลัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงให้ถือเป็นภารกิจท่ีต้องปฏิบัติตามปกติ  และให้มีการติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา 

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเส่ียงให้สมบูรณ์ 
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สำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนัก มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ได้รับการปฏิบัติท่ัวทั้งส่วนงาน 

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการบริหารความเส่ียงให้แก่ส่วนงาน 

   ผู้อำนวยการสำนัก  (คณะกรรมการบริหารประจำสำนัก) มีหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียงภายในส่วนงาน 

  2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

  3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

  4. เสนอแผนการบริหารความเส่ียงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

เพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับสำนัก มีหน้าที่ ดังนี้ 

  1. นำนโยบายการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบัติ 

  2. รวบรวม/ระบ/ุวิเคราะห์/ประเมินความเส่ียง 

  3. จัดทำแผนบริหารความเส่ียงระดับส่วนงาน 

  4. จัดทำรายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอต่อผู้อำนวยการ 

โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

 

2.2  ประเภทของความเสี่ยง 
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดความเส่ียงหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
 

  1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk)  
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน อาจเกิด
จากนโยบายของผู้บริหาร ความไม่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
งบประมาณท่ีได้รับ โครงสร้างองค์กรท่ีไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ การขาดระบบและกลไกติดตาม
ควบคุม การตัดสินใจในการบริหารการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น อันส่งผลกระทบต่อการ
ขยายรายได้ ผลการดำเนินงาน หรือความดำรงอยู่ของกิจการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดความเสียหายจากการขาดธรรมาภิบาล การขาดการกำกับดูแลท่ีดี และ

การขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน (Process Risk) 
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คน (People Risk) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) การจัดการความปลอดภัย ขีดความสามารถ/
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/บริการ ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการข้อมูล และความเส่ียงจากการมอบ
อำนาจ รวมถึงภาวะผู้นำของผู้รับมอบอำนาจ หรือเหตุการณ์ภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผล
ประกอบการ หรือความดำรงอยู่ของกิจการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  
 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ่าย

ท่ีเกี่ยวข้องในองค์กรท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ความเส่ียงด้านการเงินแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีคู่ความร่วมมือไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการจ่ายหรือชำระเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2.) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหว
ของอัตราดอกเบ้ียลงทุน ความเส่ียงจากการงบประมาณ ความเส่ียงจากการจัดเก็บรายได้จาก
การให้บริการทางการศึกษา การวิจัย และการบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง ความเส่ียงการบริหาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการขององค์กร  

- ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัย/
ส่วนงานไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมือ่ถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียน
ทรัพย์สินเป็นเงินสดได้เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชำระได้ แต่ต้นทุนสูงเกินกว่าระดับท่ี
ยอมรับได้ อันอาจส่งผลกระทบ ต่อรายได้ และเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

3.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประกอบด้วย  
1. ความเส่ียงด้านรายได้ (Income Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีรายได้ 

ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน อันมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เช่น รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง รายได้
ค่าธรรมเนียมจากการให้การบริการการศึกษาลดลง โอกาสท่ีรายได้จากการพัฒนาการศึกษาลด
น้อยลง การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
จากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบัญชี การรับ – จ่ายเงิน การ
ทุจริต เป็นต้น 

3. ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น 
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4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)  
หมายถึง โอกาส หรือความน่าจะเป็น ท่ีมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จะเสียหายจากการถูกเรียกร้อง 

ดำเนินคดี อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
พระราชกำหนด มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้  
ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
  

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
หมายถึง การรับรู้ด้านลบของสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย/ส่วน

งาน อาจเกิดจากความเส่ียงโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานเอง เช่น การดำเนินการ
นโยบายท่ีขาดธรรมาภิบาล หรือเกิดจากความเส่ียงทางอ้อม จากการกระทำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/ส่วน
งาน เช่น ละเมิดกฎหมาย ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  
 

2.3 ปัจจัยสำคัญของการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย  
 

1.) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) ท่ีประกอบด้วย
คุณสมบัติท่ีสำคัญ 5 ประการ ดังนี้  

ก. ความรวดเร็วทันกาล (Timeliness)  
ข. ความถูกต้อง (Accuracy)  
ค. ความสมํ่าเสมอ (Consistency)  
ง. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness)  
จ. ความเกี่ยวข้อง (Relevance)  
 

2.) การกำหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) การกำหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (KRI : Key Risk Indicator)  
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite/ Risk Tolerance)  
 

3.) การควบคุมภายใน (Internal Control)  
 

4.) แผนภาวะฉุกเฉิน (Contingency)  
 

5.) รายงานเพื่อการบริหาร (Management Report)  
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2.4 การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of risk หรือ Risk Level)  
 

  โดยการนำผลการประเมินความเส่ียงประมวลเข้าด้วยกัน ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีประเมินได้จากตารางการวิเคราะห์ความเส่ียง มาจัดทำข้อมูลสถานะ

ความเส่ียง (Risk Profile) เป็นการสร้างภาพแสดงค่าโอกาสในการเกิดปัจจัยความเส่ียง (Likelihood) และค่าระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจัยเส่ียงนั้น (Impact) 

 Risk profile จะแบ่งพื้นท่ีเป็น 5 ส่วน ในการวิเคราะห์ความเส่ียง ได้กำหนดให้ปัจจัยความเส่ียงในพื้นท่ี ซึ่ง

มีค่า Co–Ordinate ของ Likelihood และ Impact ของปัจจัยความเส่ียง (5,5), (5,4), (4,5), (4,4), (5,3), (3,5), 

(4,3) และ (3,4) เป็นปัจจัยความเส่ียง ท่ีต้องการกำหนดมาตรการรองรับ และจัดการเป็นลำดับแรก ๆ 
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2.5 การจัดการความเสี่ยง 

สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดให้มีกระบวนการ หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากร 
ได้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับทิศทางท่ีต้องการ สามารถป้องกันและลดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้  
โดยการเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง มีทางเลือกท่ีจะรับมือกับความเส่ียง 4 วิธี คือ 

 

1. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
การยอมรับให้มีความเส่ียง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่า

ผลลัพธ์ที่ได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การกำหนดระดับของผลกระทบท่ียอมรับได้ เตรียมแผนการตั้ง
รับ / จัดการความเส่ียง เป็นต้น 

 

2. Treat – การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Control) 
การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันหรือจำกัดผลกระทบ และโอกาสเกิด

ความเสียหาย เช่น ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 
 

3. Transfer – การกระจาย / โอนความเสี่ยง (Risk Sharing / Spreading) 
การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน 

เพื่อโอนความเส่ียงไปยังบริษัทประกัน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงานบางส่วนแทน การทำสำเนาเอกสาร หลาย ๆ 
ชุด การกระจายท่ีเก็บทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น 

▪ แผนจัดการความเส่ียงท่ีดีควรกระทำได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพในการลด ควบคุม  
หรือป้องกันความเส่ียงได้อย่างเห็นผล 

▪ พึงระวังว่าแผนจัดการความเส่ียงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นตามมา หรือทำให้งานหยุดชะงัก 
 

4. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
การหยุด หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเส่ียง เช่น งดทำขั้นตอนท่ีไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเส่ียง 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น 
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3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในภายใต้นโยบายและคู่มือการ

บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ การประเมินและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 

  1. ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร (Internal Environment) 

  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

  3. การระบุปัจจัยความเส่ียง (Event Identification) 

  4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Assessment) 

  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

  8. การติดตามผล (Monitoring) 
 

3.1 ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร (Internal Environment) 
 

  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายในส่วนงาน  กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในส่วนงาน  ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  และเสนอแผนการบริหาร

ความเส่ียงต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนออธิการบดี    

  ท้ังนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ด้วยเห็นว่าการบริหารความเส่ียงเป็นกลไกท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้สำนักทะเบียนและ

ประมวลผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่าง

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 

    1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก 

เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย เป็นกรรมการ มีหัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าหน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ซึ่งเป็นตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม

ในการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทำหน้าท่ีดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ดำเนินการตามแผน 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผน กำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงของ

หน่วยงาน 

   2. กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ไว้ในแผนภูมิการ

จัดองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับ และเห็นความสำคัญของภารกิจการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน 

  3. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและจัดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารประจำ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  และในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

   4. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และเรียนรู้เรื่องการบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤต จากผลการดำเนินงานท่ี

ประสบความสำเร็จ และจากผลการดำเนินงานท่ีล้มเหลว เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ

คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละพันธกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

   5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใน

การสัมมนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3.2  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 

   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

มั่นใจว่า การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน จะสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ

ของแต่ละโอกาสท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้

ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลยอมรับได้ 

โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

  1. เพื่อให้สำนักทะเบียนและประมวลผลมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 

  2. เพื่อให้สำนักทะเบียนและประมวลผลสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อพันธกิจหลัก

ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
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3.3 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Event Identification) 
 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาเพื่อระบุปัจจัยความเส่ียง ซึ่งหมายถึง 

โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้น

ในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

องค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านช่ือเสียง  โดย

พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ ฯลฯ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น รูปแบบการบริหาร การมอบหมายหน้าท่ี โครงสร้างองค์กร 

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน  คน  ระบบ ฯลฯ  โดยมีวิธีการในการระบุความเส่ียง ดังนี้ 
 

   1. รวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเส่ียงท่ีหลากหลาย 

   2. วิเคราะห์สถานการณ์จากการต้ังคำถาม “what-if” 

   3. วิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนท่ีสำคัญตามพันธกิจ 

 

3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเส่ียง

จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง 

(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้กำหนดไว ้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

  3.4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 

    ใช้วิธีรวมกลุ่มระดมสมองคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณา

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเห็นชอบกำหนดเกณฑ์ในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพตามบริบทและสภาพแวดล้อมของสำนักทะเบยีนและประมวลผล ดังนี้ 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ – L1 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก 1 ครั้งหรือมากกว่า ต่อเดือน 
4 สูง ไม่เกิน 5 ครั้ง ภายใน 1-6 เดือน 
3 ปานกลาง 1 ครั้ง ต่อ ปี 
2 ต่ำ 1 ครั้ง ต่อ 2-3 ปี 
1 ต่ำมาก 1 ครั้ง ต่อ 3 ปีข้ึนไป 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านกลยุทธ์ – I1 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน  
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1  

4 สูง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน   
มากกว่า 1 ถึง 2 

3 ปานกลาง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน  
มากกว่า 2 ถึง 3 

2 ต่ำ ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน  
มากกว่า 3 ถึง 4 

1 ต่ำมาก ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน  
มากกว่า 4 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านกระบวนงาน – I2 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 วัน   
4 สูง ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 ถึง 4 วัน  
3 ปานกลาง ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 2 ถึง 3 วัน  
2 ต่ำ ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 1 ถึง 2 วัน  
1 ต่ำมาก ทำให้เกิดความล่าช้าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1 วัน  

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการปฏิบัติงาน – I3 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 6 วัน   
4 สูง ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 5 ถึง 6 วัน  
3 ปานกลาง ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 4 ถึง 5 วัน  
2 ต่ำ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 3 ถึง 4 วัน  
1 ต่ำมาก ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 3 วัน  

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการเงิน / งบประมาณ – I4 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 4 – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 1 – 4 ล้านบาท 
2 ต่ำ 1 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
1 ต่ำมาก ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย – I5 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต   
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน/ 

พักเรียน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน/ 

หยุดเรียน 
2 ต่ำ มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 ต่ำมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านเวลา – I6 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  6 เดือน   
4 สูง ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 
3 ปานกลาง ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  3 เดือน ถึง 4.5 เดือน 
2 ต่ำ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 
1 ต่ำมาก ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน  1.5 เดือน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านระบบงาน – I7 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.4 
4 สูง ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.3 
3 ปานกลาง ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.2 
2 ต่ำ ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.1 
1 ต่ำมาก ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1 

 

  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านภาพลักษณอ์งค์กร – I8.1 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ความผิดพลาดของข้อมูล >= 1 ราย   
4 สูง - 
3 ปานกลาง - 
2 ต่ำ - 
1 ต่ำมาก ไม่มีความผิดพลาดของข้อมูล 

 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านภาพลักษณอ์งค์กร – I8.2 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการช้ีแจงอย่างเป็นทางการ 5 วันทำการขึ้นไป 
4 สูง มีการช้ีแจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 4 วันทำการ 
3 ปานกลาง มีการช้ีแจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการ 
2 ต่ำ มีการช้ีแจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 2 วันทำการ 
1 ต่ำมาก มีการช้ีแจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วันทำการ 
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  3.4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

   ใช้วิธีรวมกลุ่มระดมสมองจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็น

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล  และเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ 

และมีประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ ประเมินโอกาสตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 3.4.1 

  3.4.3 การวิเคราะห์ความเส่ียง 

   ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ในแผนผังประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) อิงตามระดับความ

เส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดไว้ ดังนี้ 

Risk Assessment Matrix 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) 

ต่ำมาก  ต่ำ  ปานกลาง สูง  สูงมาก 
1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) สูงมาก  5  H  H  H  VH  VH 

สูง  4  H  H  H  VH  VH 
ปานกลาง 3 M   M  M H   H 

ต่ำ  2  VL  VL  L  M  M 
ต่ำมาก 1  VL  VL  L L L  

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทราบระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ว่าอยู่ในระดับใดของตาราง ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าความเส่ียงใด

เป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
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  3.4.4 การจัดลำดับความเส่ียง 

  เมื่อทราบระดับของความเส่ียงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในจะได้
นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ ท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล
รับผิดชอบ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุ
ของความเส่ียงท่ีสำคัญให้เหมาะสม และจัดทำแผนบริหารความเส่ียง โดยใช้เกณฑ์ในการยอมรับ ดังนี ้

ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแถบส ี ความหมาย 
สูงมาก  Intolerable or 

Immediate 
Attention Required 
/ Very High risk 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
จำเป็นต้องเร่งจัดการ/แก้ไข
ความเส่ียงให้อยู่ระดับท่ียอมรับ
ได้ทันที 

สูง  Intolerable or 
Attention Required 
/ High risk 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
โดยต้องจัดการความเส่ียง
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

ปานกลาง  Tolerable but 
caution or 
Management 
Discretion / 
Medium Risk 

ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมี
การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้
ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยัง
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ต่ำ  Acceptable or 
Limited Focus / 
Low Risk 

ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ี
พอยอมรับได้  

ต่ำมาก  Acceptable or 
Limited Focus / 
Very Low Risk 

ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ควบคุมความเส่ียง ไม่ต้องมีการ
จัดการเพิ่มเติม 

 

จากนั้น จะนำผลการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงมาวิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ และโอกาสในการ
ปรับปรุงความเส่ียง และกรอบเวลาในการดำเนินการ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในจะร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการบริหารความเส่ียงในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี และประเมินประสิทธิผล 
ของการควบคุมความเส่ียงในปัจจุบันว่า กระบวนการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่า
ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางท่ีต้องการ สามารถช่วยป้องกันและช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีลดลง
หรือเหลืออยู่ได้ จากเครื่องมือท่ีช่วยควบคุมความเส่ียง ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ 
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   1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก       
   2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อ
ค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว    
   3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ        
   4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
  

   เพื่อหาโอกาสและความสามารถท่ีจะปรับปรุงการบริหารความเส่ียง และกำหนดระยะเวลาท่ี
สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติได้ 
 

3.5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในจะเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมาก และสูง มา
จัดทำแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  โดยมีการกำหนดการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นขั้นตอน ว่าความ
เส่ียงใดจะต้องทำการบริหารจัดการก่อนหรือหลัง 
  แนวทางในการตอบสนองต่อความเส่ียง ใช้หลัก 4T’ s คือ 
 

    1. Take การยอมรับ (Risk Acceptance) คือ ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
ไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
 

   2. Treat การควบคุม หรือการลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การดำเนินการเพิ่มเติม
จากกิจกรรมท่ีมีอยู่ เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงให้เหลือน้อยลง ซึ่งอาจจะลดได้ท้ังโอกาส และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

   3. Transfer การโอน หรือการกระจายความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การถ่ายโอนความ
เส่ียงให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น 
 

   4. Terminate การหลีกเล่ียง หรือหยุดดำเนินกิจกรรม (Risk Avoidance) คือ การหยุด
กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียง 
 

3.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 

  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการกับความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมภายใน  โดยในแต่ละกิจกรรมควบคุม ต้องพิจารณาร่วมกับวิธีการจัดการตอบสนองความเส่ียง ว่า
จะใช้เครื่องมือใดในการควบคุม และโดยวิธีการเช่นไร ท้ังนี้ กิจกรรมควบคุมต้องสอดคล้องกับวิธีการจัดการ
ความเส่ียง  และภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดด้วย 
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3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 

  สำนักทะเบียนและประมวลผลใช้กลไกในการส่ือสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในขององค์กร หลากหลายช่องทาง 
ดังนี ้
   1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนัก 
                     2. การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก 
   3. การประชุมระดับฝ่าย/งาน 
   4. การสัมมนาบุคลากร 
   5. ผ่านระบบ Internet 
 
3.8 การติดตามผล (Monitoring) 
 

  สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดเป็นนโยบาย ให้มีการติดตามผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ัวท้ังองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้ดี โดยกำหนดให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้ 
 

  1. จัดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และใน
คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

   2.  กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง    
   3. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใน
การสัมมนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  ท้ังนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และเรียนรู้เรื่องการบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤต จากผลการดำเนินงานท่ี
ประสบความสำเร็จ และจากผลการดำเนินงานท่ีล้มเหลว เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละพันธกิจ และบุคลากรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น   และเพื่อติดตามว่ารูปแบบของ
ความเส่ียงเปล่ียนแปลงหรือไม ่ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในนั้นได้ผลจริง  หรือหากพบปัญหาก็ให้
หามาตรการใหม่ หรือใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเส่ียงนั้นหากจำเป็น อีกท้ัง เพื่อทราบความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู่ (Residual Risk) ว่าอยู่ในระดับใด และจะต้องดำเนินการอย่างไร ต่อไป  
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4. การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล  

4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจหลัก   
 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณาเพื่อระบุปจัจัยความเสี่ยง  ซึ่งหมายถึง 

โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึง่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ัง

ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านชื่อเสียง โดยพิจารณา

สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ 

และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น รูปแบบการบริหาร การมอบหมายหน้าท่ี โครงสร้างองค์กร กระบวนการ

ปฏิบัติงานภายใน  คน  ระบบ ฯลฯ สรุปได้ดังนี้  

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

L I L x I การแปลผล 
 ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
1. ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย   3 2 6  ต่ำ 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
2. ความผิดพลาดในการให้บริการระบบงานทะเบียนการศึกษา : 
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่  

3 4 12  สูง 

3. ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ  4 4 16  สูงมาก 
4. ด้านอัคคีภัย 2 5 10  สูง 
5. ด้านแผ่นดินไหว 1 5 5  สูง 
ด้านการเงิน (Financial Risk)  
6. การได้รับงบประมาณแผ่นดิน / เงินรายได้ลดลงในอนาคต 4 4 16  สูงมาก 
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  

-ไม่ม-ี 
ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
7. ข้อมูลทาง Social media ท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์กร 

2 3 6  ปานกลาง 

 

4.2 การประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยงจากการประเมิน

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  สรุปดังนี ้
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❖ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
 

ประเด็นความเสี่ยง : ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 

1. การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่เหมาะสม เชน่ 
    1.1 การกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจซึ่งควบคุมไม่ได้ 
    1.2 การกำหนดตัวชี้วัดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. บุคลากรปฏิบัติงานไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีซึ่งส่งผลต่อการประเมินแผนกลยุทธ ์
3. ขาดฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมและติดตามผลการดำเนินงาน 
เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 

1.ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ และสามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
2.ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
3.มีการถ่ายทอดทิศทางและให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน 

 
 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
การปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย ทบทวนตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านกลยุทธ์ – I1 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงานตามแผน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1 
4 สูง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงานตามแผน  มากกว่า 1 ถึง 2 
3 ปานกลาง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงานตามแผน  มากกว่า 2 ถึง 3 
2   ต่ำ ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงานตามแผน มากกว่า 3 ถึง 4 
1 ต่ำมาก ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงานตามแผน มากกว่า 4 
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ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)    ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)  

 

 

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่  ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ  
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

1. ทบทวนตัวชี้วัดท่ีส่งผล 
ต่อความสำเร็จขององค์กร  
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกจิ 

สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผน 
กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลดโอกาส 
 
 
 

 

60 
 
 

 

ควรทบทวนตัวชี้วัด 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

2. ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนเป็น
ประจำ และรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหาร  
อย่างน้อย 3 ครั้ง 

มีการรายงานผลการดำเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร ในรอบ 3 
เดือน , รอบ 9 เดือน และรอบ 
12 เดือน 

ลดโอกาส 
 
 
 

60 
 
 
 

 

เพิ่มความถี่ในการตรวจ
ติดตาม และให้รายงาน
ผลความก้าวหนา้ในการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

3. มีการถ่ายทอดทิศทาง
และให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผน 

สำนักส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 
ในกิจกรรมสัมมนาประจำปี  
และกิจกรรมการรายงานผล 
การดำเนินงานประจำปี  

ลดความรุนแรง 60 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ต้องมีการถ่ายทอด 
และควบคุมให้มีการ
ดำเนินการตามแผน 
ท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 6 (ต่ำ) 
ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ การวัดผลของ KPI ท่ีมีตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งควบคุมไม่ได้ 

และส่วนท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความกา้วหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  

เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม  

ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 2 (อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง และมีระดับความสำเร็จของ 

ผลการดำเนนิงานตามแผน มากกวา่ 4) 
 

❖ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

ประเด็นความเสี่ยง : ความผิดพลาดในการให้บริการระบบงานทะเบียนการศึกษา : ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่  

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. บุคลากรละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล และความครบถ้วนของเอกสาร 
การรายงานตัว 

2. ผู้ปฏิบัติงานเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานไมช่ัดเจน
และไม่ครบถ้วน 

 

1. กำหนดมาตรการตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ประวัติท่ีเข้มงวดและปฏิบัติให้ตรงกัน 

 
2. ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน และนำ

เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 

 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. นักศึกษาใหม่ขอผลัดส่งเอกสารรายงานตัวข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 

2. การเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ตามต้องการ  

1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและใช้สื่อหลายช่องทาง 
เกี่ยวกับการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ให้หลากหลายและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

2. วางแผนการดึงข้อมูลในการสอบแต่ละรอบ 
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ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านระบบงาน – I7 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.4 
4 สูง ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.3 
3 ปานกลาง ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.2 
2 ต่ำ ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.1 
1 ต่ำมาก ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1 

 

      ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)     ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

มาตรการควบคุม ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ  
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

 สิ่งท่ีควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม 

ทบทวนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1) ปรับปรุงกระบวนการและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยได้
พัฒนาโปรแกรมการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีฯ และได้
ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
ในเบ้ืองต้นแล้ว 
2) ได้เริ่มนำโปรแกรมมาใช้ใน 
การรับรายงานตัวข้ึนทะเบียน 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2562 แล้ว และ
พบว่ายังมีข้อมูลบางส่วนเกิด
ความผิดพลาด ท้ังนี้ จะได้ทำ 
การปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป 

    ลดโอกาส 
 
 

50 
 

ทบทวนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  12 (สูง) 
 

ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา 
 
 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ เพิ่มมาตรการข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนกัศึกษาใหม่  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย พบข้อผิดพลาดของข้อมูล 
 
 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 2 (อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง และมีความผิดพลาดขอข้อมูลระบบงาน
ทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1) 
 
 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. ไม่มีระบบสำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร 
2. ขาดแผนการซ้อมและนำข้อมูลสำรองมาใช ้
3. การจัดความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูล ไม่

เหมาะสมกับการใช้งาน 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจาก Physical Failure หรือ 
Application Error 
 

1. สำรองข้อมูลไว้นอกอาคารสำนักงานฯ 
2. จัดทำคู่มือและฝึกปฏิบัติการเป็นระยะและสม่ำเสมอ 
3. กำหนดระดับความสำคัญในการเข้าถึงระบบข้อมูล

ตามสิทธิ ์
 

 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. ภัยธรรมชาติ และพิบัติต่าง ๆ 
2. Network งานไม่ได้ 
3. การถูกบุกรุกโดย Hacker/Cracker 
4. การถูกไวรัส, หนอน หรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี

โจมตี (Virus, Worm, Malware) 
 

1. สำรองข้อมูลไว้นอกมหาวิทยาลัย 
2. สร้างระบบป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก 

 
 
 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการปฏิบัติงาน – I3 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 6 วัน   
4 สูง ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 5 ถึง 6 วัน  
3 ปานกลาง ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 4 ถึง 5 วัน  
2 ต่ำ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 3 ถึง 4 วัน  
1 ต่ำมาก ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 3 วัน  
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ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)    ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)  

 

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

      มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่ ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ 
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรอืเพิ่มเติม 

1. สำรองข้อมูล ฐานข้อมูล 
และโปรแกรมไว้ภายนอก
มหาวิทยาลัย และทดสอบ
การใช้งานอย่างสมบูรณ ์

สำรองข้อมูล ฐานข้อมูล 
 
 

ลดโอกาส 
 

 
 

50 
 
 
 
 

 

 

2. ซักซ้อมวิธีการนำข้อมูล
สำรองมาใช้เป็นระยะ 

 
 

 ลดความรุนแรง 
 

50  

3. มีการลงทุนซื้อเครื่อง 
แม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก 
(Network) เพื่อสร้างระบบ
สำรองข้อมูลเพิ่มเติม 

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ
เพื่อเสนอซื้อเครื่องแม่ข่าย 
(Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก 
(Network) เพื่อสร้างระบบ
สำรองข้อมูลเพิ่มเติม 

 ลดโอกาส 
  
 
 

 

50 
 

 

 

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 16 (สูงมาก) 
ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถ

ให้บริการระบบงานทะเบียนได้ 
 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาทดลองใช้ เพื่อให้ได้แนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ในการลดโอกาสเกิด และผลกระทบต่อสำนัก 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย ข้อมูลในระบบสูญหายและไม่สามารถกู้กลับมาได้ 
 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 1 (มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น และมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่า 
หรือ เท่ากับ 3 วัน) 
 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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ประเด็นความเสี่ยง : ด้านอัคคีภัย 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. ขาดมาตรการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินสมรรถนะ  
2. มีแหล่งความร้อนภายในอาคาร 
3. มีวัสดุท่ีอาจก่อให้เกิดการลุกลามได้ง่ายและรวดเร็ว  
เช่น กระดาษ 

1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงและบำรุงรักษาระบบ 
เตือนภัย และจุดท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยท่ีมีอยู่ 
เป็นประจำอย่างสมำ่เสมอ  
2. มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการเตรียม 
เพื่อป้องกันและบรรเทาเมื่อเกิดอัคคีภัย  
3. ดำเนินการสำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร 
 

 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง  

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
สภาพอากาศแห้งแล้ง 1. ตรวจตราภายใน/ภายนอกอาคาร และกำจัดสิ่งท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อย่างสม่ำเสมอ 
2. เตรียมแหล่งน้ำ เครื่องมือดับเพลิง รวมท้ังอุปกรณ์สื่อสาร
และยานพาหนะ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย – I5 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต   
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน/พักเรียน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน/หยุดเรียน 
2 ต่ำ มีการสูญเสียทรัพย์สนิพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 ต่ำมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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 ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)  ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

 

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

      มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่  ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ 
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอัคคีภัยและการ
เตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา 

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เร่ือง ฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟ ประจำปี 2562 ในวัน
จันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการ อาคารสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

ลดโอกาส 
 

50 หมั่นฝึกซ้อมวิธีการ 
ใช้งานอุปกรณ์
ดับเพลิงแก่บุคลากร
เป็นประจำ และควร
เลือกซ้อมในช่วงเวลา
และสถานท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัยสูงๆ เพื่อ
เตรียมรับมือใน
สถานการณ์ที่เลวร้าย
ท่ีสุดท่ีคาดว่าจะ
เป็นไปได้ 

2. กำหนดมาตรการการสื่อสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดทำแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 
2562 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
รองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย
และเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่ออัคคีภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยได้ทำการปรับปรุง/
แก้ไข แผนฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจุบนั และสามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ลดความรุนแรง 
 

 

50 
 
 

3. จัดทำแผนการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุด 
อย่างสม่ำเสมอ 

ตรวจสอบสภาพการใช้งานและ
การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย 
ระบบป้องกันภัย และจุดท่ีมี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย
ท่ีมีอยู่ เช่น สายไฟฟา้ หม้อ

ลดโอกาส 50 
 

เพิ่มความเข้มงวดใน
การตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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      มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่  ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ 
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

แปลงไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน 
รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ/
เชื้อเพลิงต่าง ๆ เครื่องตรวจจับ
ควันไฟ ระบบฉีดน้ำ และชุด
อุปกรณ์ดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 

 

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)  

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 10 (สูงมาก) 
 

ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 1. บุคลากร/นักศึกษาท่ีเรียนในอาคารเรียนรวมอาจประสบภัยอันตราย 
2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย 
ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษา 
ท้ังตัวหลักและตัวรองอยู่ในอาคารเดียวกัน 
 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 1. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 
(RB3/RB5) 
2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภท
เอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดอัคคีภัย 
  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย จำนวนจุดเสี่ยงท่ีขาดการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเหมาะสม 
 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 
  

2 (อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง และมีการสูญเสียทรัพย์สิน 
เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง) 
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ประเด็นความเสี่ยง : ด้านแผ่นดินไหว 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก 
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีศูนย์เตือนภัย 

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการ
เตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา 
2. สำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร 
 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย – I5 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต   
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน/พักเรียน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน/หยุดเรียน 
2 ต่ำ มีการสูญเสียทรัพย์สนิพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 ต่ำมาก มีการสูญเสียทรัพย์สนิเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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  ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)    ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

 

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

   มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่  ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ 
ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและ
การเตรียมเพื่อป้องกัน 
และบรรเทา 
2. กำหนดมาตรการ 
การสื่อสารเพื่อเตรียมความ
พร้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
บุคลากรในการเตรียมพร้อม
รับมือแผ่นดินไหว เพื่อเตรียม
รับสถานการณ์ วิธีการปฏิบัติ
ตนระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 
และหลังเกิดแผ่นดินไหว 

ลดความรุนแรง 
 
 
 

ลดความรุนแรง 
 

50 
 
 
 

50 
 

ควรฝึกซ้อมเพื่อเตรียม
รับมือในสถานการณ์ที่
เลวร้ายท่ีสุดท่ีคาดว่าจะ
เป็นไปได้ 
 

 

 

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 5 (สูง) 
 

ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 1. บุคลากร/นักศึกษาท่ีเรียนในอาคารเรียนรวมอาจประสบภัยอันตราย 
2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย 
ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียน
การศึกษาท้ังตัวหลักและตัวรองอยู่ในอาคารเดียวกัน 
 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 1. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 
(RB3/RB5) 
2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภท
เอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดแผ่นดินไหว 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย จำนวนครั้งท่ีเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ 
 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 
  

2 (อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง และมีการสูญเสียทรัพย์สิน 
เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง) 
 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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❖ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 

ประเด็นความเสี่ยง : การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ลดลงในอนาคต 
 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
ส่วนงานไม่มีความชำนาญในการแสวงหารายได้ ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม 

 
 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลลดลงในอนาคต 
2. มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการ
จัดสรรเงินรายได้ 
 

แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการเงิน / งบประมาณ – I4 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 ต่ำ > 10,000 – 50,000 บาท 
1 ต่ำมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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 ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)   ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

 

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่ ผลการดำเนนิงาน 
ลดโอกาส หรือ 
ลดความรุนแรง 

  ประสิทธิภาพ 
  ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

1. แสวงหารายได้เพื่อ
พึ่งพาตนเอง 

มีการแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
นอกเหนือจากงบประมาณเงินรายได้
ของสำนักเอง โดยการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
อาคารเรียนรวม หลังท่ี 3 และหลัง 
ท่ี 5 ซึ่งได้รับการสนับสนนุอย่างด ี
เป็นประจำทุกปีงบประมาณ  
ท้ังนี้ ยังได้ลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ  
เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากข้ึน 

ลดความรุนแรง 
 

70 
 

เพิ่มช่องทางการเพิ่ม
รายได้ท่ีให้ผลตอบแทน
มากกว่าเดิม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงบประมาณ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
สถานการณ์ปจัจุบนั โดยคำนึงถึงหลัก
ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้ไป 
วางแผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อ 
ให้การบริหารงบประมาณสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และของ
สำนักตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้   
ท้ังนี้  สำนักยังมีการวิเคราะห์งบ
การเงินเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมี
อัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีและ 
เป็นปกติ 

ลดโอกาส 
 

70 เร่งรัด/กำกับ หากมี
ปัญหา หรืออุปสรรค  
จะได้หาทางแก้ไข/ปรับ
แผนได้ทัน 

 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

-

-

-

- 
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ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 16 (สูงมาก) 

ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลง ทำให้ต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มข้ึน 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
จัดทำแผนงาน หรือคำขอต้ังงบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย จำนวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรลดลง 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 
6 (อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง และมีความเสียหายมากกว่า 
 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท) 

 

❖ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 ประเด็นความเสี่ยง :  - ไม่มี – 

 

❖ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทาง Social media ทีส่่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชือ่เสียงขององค์กร 
 

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. ข้อมูลท่ีให้บริการ/ประชาสัมพนัธ์มีความผิดพลาด 

คลาดเคลื่อน  
2. บุคลากรมีพฤติกรรมต่อผู้รับบริการไม่เหมาะสม 
3. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ  
4. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และ

เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกท่ีนำไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. ผู้รับบริการอาจจะนำเสนอข้อมูลทาง Social media ท่ี

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หาก
ได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือพฤติกรรมการบริการ
ของบุคลากรไม่เหมาะสม 

1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ  
4. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และ

เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

 

 



38 
 

 

ตารางที่ 3 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ – L2 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านภาพลักษณ์องค์กร – I8.2 
ระดับ ระดับความรุนแรง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ 5 วันทำการข้ึนไป 
4 สูง มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 4 วันทำการ 
3 ปานกลาง มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการ 
2 ต่ำ มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 2 วันทำการ 
1 ต่ำมาก มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วันทำการ 

   

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)    ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรง 
โอกาสเกิด 

   1    2    3    4    5 
     5 5 10 15 20 25 
     4 4 8 12 16 20 
     3 3 6 9 12 15 
     2 2 4 6 8 10 
     1 1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม 

มาตรการควบคุมท่ีใช้อยู่  ผลการดำเนนิงาน 
  ลดโอกาสหรือ 
 ลดความรุนแรง 

ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ (%) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 

1. พัฒนา Website เพื่อให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

มีการแต่งต้ังคณะทำงาน
โครงการพัฒนา Website 
เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง 
ท่ี 78/2561 ลงวันท่ี 16 
ตุลาคม 2561 ทำหน้าท่ี
ออกแบบโครงสร้าง และ
พัฒนา Website เพื่อการ
สื่อสารของสำนักทะเบียน
และประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลดโอกาส 
 

50 พัฒนา Website ให้แล้ว
เสร็จ ตอบสนองต่อ 
ความต้องการใช้งานของ
ผู้รบับริการ ให้สืบค้นข้อมูล 
ได้สะดวก ก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่องาน
ของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนัอย่าง
สม่ำเสมอ และหลากหลาย
ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
Facebook : regcmu 
Line@ : @regcmu 
Twitter : @regcmu 

ลดโอกาส 70  

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิต
บริการ 

มีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพ เรื่อง 
สุขภาพจิตในการทำงาน 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตในการทำงาน 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการได้ 

ลดโอกาส 80  

4. กำกับให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้ได้ตาม
มาตรฐานและเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน
กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ลดโอกาส 100  
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ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 6 (ปานกลาง) 
ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ผู้รับบริการอาจจะนำเสนอข้อมูลทาง Social media ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ชัดเจน  
หรือพฤติกรรมการบริการของบุคลากรไม่เหมาะสม 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ จัดให้มีทีมแอดมินเพื่อให้บริการข้อมูล/ตอบคำถามแก่ผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย 1. ข้อมูลท่ีให้บริการ/ประชาสัมพนัธ์มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน  

2. บุคลากรมีพฤติกรรมต่อผู้รับบริการไม่เหมาะสม 
3. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ระดับของความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับได้ 1 (มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น และมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วัน
ทำการ) 
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 5.  แผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทราบระดับของความเสี่ยง และได้นำมาจัดลำดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ ท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบ จากระดับสูงมาก สูง ปาน

กลาง ต่ำ ต่ำมาก เพ่ือพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม และจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใน

ปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันว่า กระบวนการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติง าน

ต่างๆ เพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความ

เสี่ยงที่ลดลงหรือเหลืออยู่ได้ จากเครื่องมือที่ช่วยควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน 

(Preventive Control) / การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) / การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)  

และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control)   
 

จากน้ัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมี

การกำหนดการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นข้ันตอน ว่าความเสี่ยงใดจะต้องทำการบริหารจัดการก่อนหรือหลัง โดยใช้แนวทางใน

การตอบสนองต่อความเสี่ยง ใช้หลัก 4T’ s คือ Take การยอมรับ (Risk Acceptance) / Treat การควบคุม หรือการลดความ

เสี่ยง (Risk Reduction) / Transfer การโอน หรือการกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) และTerminate การหลีกเลี่ยง หรือ

หยุดดำเนินกิจกรรม (Risk Avoidance)  สรุปได้ดังน้ี 

 

 

 



สารสนเทศการประเมินคาความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน 7 ประเด็นความเสี่ยง (รวมทุกระดับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงเดิม 7 ประเด็น ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม 0 ประเด็น)

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
(Reputation Risk)
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แผนแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ 2563
ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม คุณภาพ และ
มีทักษะการเป็น

พลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
และนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม

นวัตกรรมด้านสิ่งแวด
ล้อมและพลังงาน

นวัตกรรมด้านอาหาร
และสุขภาพ และการ

ดูแลผู้สูงอายุ

ล้านนาสร้างสรรค์ แสวงหารายได้เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

บริหารจัดการเชิง
บูรณาการ

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์

ผลการประเมินแผน
กลยุทธ์ไม่บรรลุเป้า
หมาย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งาน

ความผิดพลาดในการ
ให้บริการระบบงาน
ทะเบียนการศึกษา : 
ข้อมูลทะเบียนนัก
ศึกษาใหม่

ด้านแผ่นดินไหว

ข้อมูลระบบ
สารสนเทศสูญหาย
จากอุบัติเหตุหรือภัย
พิบัติ

อัคคีภัย

ความเสี่ยงด้านการเงิน การได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน/เงินรายได้ลด
ลงในอนาคต

ความเสี่ยงด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ข้อมูลทาง Social 

media ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และชื่อ
เสียงขององค์กร

หมายเหตุ = สูงมาก = สูง = ปานกลาง = ต่ํา = ต่ํามาก
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง
(1)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

(2)

การประเมิน
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ (S)

1.ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่
บรรลุเป้าหมาย

(ความเสี่ยงเดิม)
(ต่ํา)

1. ทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จขององค์กรที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2. ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
เปนประจํา และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานัก อย่างน้อย 3 ครั้ง

3. มีการถ่ายทอดทิศทางและให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผน

1. ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารประจําสํานัก 
ในรอบ 3 เดือน, 9 เดือน และ 
12 เดือน

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนใน
กิจกรรมสัมมนาประจําป และ
กิจกรรมการรายงานผล
การดําเนินงานประจําป

1. การวัดผลตัวชี้วัดที่เปน
ระดับความพึงพอใจ ซึ่ง
ควบคุมไม่ได้ และส่วนที่
ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก

1. ติดตามผลการดําเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้าอย่างเปน
รูปธรรม เพื่อประเมินแผน
กลยุทธ์อย่างเปนระบบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
งานบริหารทั่วไป สํานัก
งานสํานัก
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -

CMU-RM 3
ชื่อส่วนงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง
(1)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

(2)

การประเมิน
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งาน (O)

2.ความผิดพลาดในการให้บริการ
ระบบงานทะเบียนการศึกษา : 
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่

(ความเสี่ยงเดิม)
(สูง)

1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ปรับปรุงกระบวนการและขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน โดยได้
พัฒนาโปรแกรมการดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีฯ และได้
ทดสอบการทํางานของ
โปรแกรมในเบื้องต้น

2. เริ่มนําโปรแกรมมาใช้ในการรับ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนัก
ศึกษาระดับปริญญาตรี ปการ
ศึกษา 2562 และพบว่ายังมี
ข้อมูลบางส่วนเกิดความผิด
พลาด จะได้ทําการปรับ
ปรุง/แก้ไข ต่อไป

1. ข้อผิดพลาดของฐาน
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

1. เพิ่มมาตรการขั้นตอนการตรวจ
สอบข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
ใหม่

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและ
บริหารหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งาน (O)

3.ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหาย
จากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ

(ความเสี่ยงเดิม)
(สูงมาก)

1. สํารองข้อมูลฐานข้อมูลและโปรแกรมไว้
ภายนอกมหาวิทยาลัย และทดสอบการใช้
งานอย่างสมบูรณ์

2. ซักซ้อมวิธีการนําข้อมูลสํารองมาใช้เปน
ระยะ

3. มีการลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) 
และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อ
สร้างระบบสํารองข้อมูลเพิ่มเติม

1. สํารองข้อมูล และฐานข้อมูล
2. อยู่ระหว่างการจัดทําโครงการ

เพื่อเสนอซื้อเครื่องแม่ข่าย 
(Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก 
(Network) เพื่อสร้างระบบ
สํารองข้อมูลเพิ่มเติม

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และไม่
สามารถให้บริการระบบ
งานทะเบียนได้

1. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนํา
มาทดลองใช้ เพื่อให้ได้แนวทาง
ที่ดีที่สุดในการลดโอกาสเกิด 
และผลกระทบต่อสํานัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวล
ผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -

งบประมาณทั้งหมด 
5452000 บาท

 2
44545

RAD PDF
Rectangle



ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง
(1)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

(2)

การประเมิน
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งาน (O)

4.อัคคีภัย
(ความเสี่ยงเดิม)

(สูง)

1. จัดทําแผนการฝกอบรมให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและ
บรรเทา

2. กําหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียม
ความพร้อมอย่างเปนรูปธรรม

3. จัดทําแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจําจุดอย่างสม่ําเสมอ

1. จัดฝกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เรื่อง การฝกซ้อมการ
อพยพหนีไฟ ประจําป 2562

2. จัดทําแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจําปงบ
ประมาณ 2562 โดยได้ทําการ
ปรับปรุง/แก้ไขแผนฯ ให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปจจุบัน และสามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบัติได้อย่างเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

3. ตรวจสอบสภาพการใช้งานและ
การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย 
ระบบป้องกันภัย และจุดที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย
ที่มีอยู่ เช่น สายไฟฟ้า หม้อ
แปลงไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน 
รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ/เชื้อ
เพลิงต่างๆ เครื่องตรวจจับควัน
ไฟ ระบบฉีดน้ํา และชุดอุปกรณ์
ดับเพลิง อย่างสม่ําเสมอ

1. บุคลากร/นักศึกษาที่
เรียนในอาคารเรียนรวม
อาจประสบภัยอันตราย

2. เอกสาร/ข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนการศึกษาเสีย
หาย ทําให้ปฏิบัติงานไม่
ได้ เนื่องจากระบบ
สารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนการศึกษาทั้งตัว
หลักและตัวรองอยู่ใน
อาคารเดียวกัน

1. ฝกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่
บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคาร
เรียนรวม (RB3/RB5)

2. นําแนวทางระบบ 5ส มาใช้ใน
การจัดการเอกสาร เพื่อแยก
ประเภทเอกสารสําคัญให้พร้อม
เคลื่อนย้าย กรณีเกิดอัคคีภัย

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
งานบริหารทั่วไป สํานัก
งานสํานัก
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง
(1)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

(2)

การประเมิน
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
งาน (O)

5.ด้านแผ่นดินไหว
(ความเสี่ยงเดิม)

(สูง)

1. จัดทําแผนการฝกอบรมให้ความรู้ด้านแผ่น
ดินไหวและการเตรียมเพื่อป้องกันและ
บรรเทา

2. กําหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียม
ความพร้อมอย่างเปนรูปธรรม

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
บุคลากรในการเตรียมพร้อมรับ
มือแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ วิธีการปฏิบัติตน
ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว และ
หลังเกิดแผ่นดินไหว

1. บุคลากร/นักศึกษาที่
เรียนในอาคารเรียนรวม
อาจประสบภัยอันตราย

2. เอกสาร/ข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนการศึกษาเสีย
หาย ทําให้ปฏิบัติงานไม่
ได้ เนื่องจากระบบ
สารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนการศึกษาทั้งตัว
หลักและตัวรองอยู่ใน
อาคารเดียวกัน

1. ฝกซ้อมการเตรียมป้องกันและ
บรรเทาหากเกิดแผ่นดินไหวแก่
บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคาร
เรียนรวม (RB3/RB5)

2. นําแนวทางระบบ 5ส มาใช้ใน
การจัดการเอกสาร เพื่อแยก
ประเภทเอกสารสําคัญให้พร้อม
เคลื่อนย้าย กรณีเกิดแผ่นดินไหว

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
งานบริหารทั่วไป สํานัก
งานสํานัก
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -

ความเสี่ยงด้านการ
เงิน (F)

6.การได้รับงบประมาณแผ่น
ดิน/เงินรายได้ลดลงในอนาคต

(ความเสี่ยงเดิม)
(สูงมาก)

1. แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

1. มีการแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพา
ตนเอง โดยได้ลงทุนในกองทุน
รวมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้
มากขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
สถานการณ์ปจจุบัน   และมี
การวิเคราะห์งบการเงินเปน
ประจําทุกไตรมาส โดยมีอัตรา
สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีและ
เปนปกติ

1. ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณเงินแผ่นดินลด
ลง ทําให้ต้องตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้เพิ่มขึ้น

1. จัดทําแผนงาน หรือคําขอตั้งงบ
ประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
งานบริหารทั่วไป สํานัก
งานสํานัก
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง
(1)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

(2)

การประเมิน
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

มาตรการควบคุม/การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงด้านชื่อ
เสียง (R)

7.ข้อมูลทาง Social media ที่ส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อ
เสียงขององค์กร

(ความเสี่ยงเดิม)
(ปานกลาง)

1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เปน
ปจจุบัน

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ
4. กํากับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตาม

มาตรฐานและเปนไปตามกฎระเบียบ ข้อ
บังคับ

1. แต่งตั้งคณะทํางานโครงการ
พัฒนา Website เพื่อการสื่อ
สารอย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
หน้าที่ออกแบบโครงสร้าง และ
พัฒนา Website เพื่อการสื่อ
สารของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
เปนปจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 
และหลากหลายช่องทางการสื่อ
สาร ได้แก่
Facebook : regcmu 
Line@ : @regcmu
Twitter : @regcmu

3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพจิตในการทํา
งาน และนําไปประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการได้

4. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน กํากับ
ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐานและเปนไปตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ

1. ผู้รับบริการอาจจะนํา
เสนอข้อมูลทาง Social 
media ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ขององค์กร หาก
ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ชัดเจน หรือพฤติกรรม
การบริการของบุคลากร
ไม่เหมาะสม

1. จัดให้มีทีมแอดมินเพื่อให้บริการ
ข้อมูล/ตอบคําถามแก่ผู้รับ
บริการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
คณะทํางานโครงการ
พัฒนา Website เพื่อ
การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -
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