ผลการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต และสวนงาน ดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายตามยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้
ปจจัยเสี่ยงภายใน
๑. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
๒. ความเสี่ยงดานการวิจัย
๓. ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการ
๔. ความเสี่ยงดานการบริหาร ประกอบดวย
4.1 การบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเงิน บัญชี และพัสดุ
4.3 การกําหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
4.4 การบริหารงานบุคคล
4.5 โครงสรางของมหาวิทยาลัย
4.6 ระบบสารสนเทศ
4.7 กายภาพและสิ่งแวดลอม
4.8 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาทิ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
โรคระบาดรายแรง
และเพื่ อให การบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตรเป น ไปอย างมี
ประสิท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล สรางมู ลค าเพิ่ มให แก มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร จึงดําเนินการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง พรอมระบุวิธีการจัดการ รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
และลงนาม โดยการจัดทําแผนฯ ดังกลาว คณะกรรมการไดดําเนินการรวมกันเมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม ๒๕61 ตาม
ขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕60-2561
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา
พ.ศ.๒๕60
๑.๓ แผนและผลบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61
๑.๔ แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๑.5 แผนบริหารความเสี่ยงของสวนงานตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๑.6 ความเสี่ยงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มก. เสนอเพิ่มเติม

๒. ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง คณะกรรมการฯ ไดรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ
ของความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในแตละดาน รวมทั้งสิ้น 13 ความเสี่ยง
19 ปจจัยเสี่ยง ดังนี้
ดาน
ความเสี่ยง
ดานการเรียน 1. ลําดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยลดลง
การสอน
อยางตอเนื่อง
2. แนวโนมการลดลงของนิสิต

3. หลักสูตรไมผานการประเมินตามมาตรฐาน
TQF
4. การเกิด Disruptive Technology ในเรื่อง
ของเทคโนโลยี IT ที่อาจมีผลตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ดานการ
5. โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
บริการวิชาการ โอกาสถูกฟองรองจากผูวาจาง
ดานบริหาร
ทั่วไป

ดานบุคคล
ดานการเงิน
บัญชี

6. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่
7. การบริหารทรัพยสินไมคุมคา

8. การเกิดผลประโยชนทับซอนในการดํารง
ตําแหนงผูบริหาร
9. มหาวิทยาลัยยังขาดการกําหนด Individual
Development Plan (IDP) ที่เปนระบบ และ
สอดคลองกับ Career Path ของแตละสายงาน
10. การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยไมเกิด
ประโยชนสูงสุด
11. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมแสดง
ความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย

ปจจัยเสี่ยง
1.1 ขอมูลที่เกี่ยวของไมสมบูรณและขาดการติดตาม
ขอมูลอยางตอเนื่อง
1.2 ขาดกลยุทธการสรางภาพลักษณในระดับสวน
งาน
2.1 เกิด Disruption จากรูปแบบการเรียนการสอน
และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 ไมสามารถรับนิสิตที่หลักสูตรไมผานการประเมิน
ตามมาตรฐาน TQF
3. คุณสมบัติของอาจารยไมผานเกณฑที่กําหนด
4. จํานวนนิสิตลดลง และหลักสูตรลาสมัย
5.1 คุณภาพของงานไมเปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด
5.2 หัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการขาดความเขาใจ
ระเบียบ
6. ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กํากับดูแล ที่มี
ประสิทธิภาพ
7.1 ขาดการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการบริหาร
จัดการ
7.2 ขาดนโยบายการใชทรัพยสินรวมกันระหวางสวน
งาน
8. ผูบริหารแสวงหาผลประโยชนกับมหาวิทยาลัย
ใหแกธุรกิจตนเองโดยตรงหรือใหพวกพอง
9. ยังไมมีแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งการเขาสูตําแหนง
สมรรถนะ ทักษะการทํางาน
10. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการรับเงินฝากของ
สถาบันการเงิน
11.1 วิธีการทํางานของกองคลังยังไมถูกตอง และไม
เปนปจจุบนั
11.2 การทํางานของบุคลากรยังไมเต็มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
11.3 วิธีการทํางานของสวนงานยังไมถูกตองและไม
เปนปจจุบนั
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ดาน
ดานความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง
12. เกิดเหตุการณที่สงผลถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของนิสิตและบุคลากร
13. เกิดเหตุการณที่สงผลถึงความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร

ปจจัยเสี่ยง
12. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไมปลอดภัย
13. การกระทําของนิสิตและบุคลากรที่ไมปลอดภัย

๓. กําหนดเกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความ
เสี่ยง โดยระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเปนเกณฑเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ๕ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก สวนเกณฑระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk / Risk Matrix) กําหนดไว ๔ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังนี้
ระดับ โอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) : กําหนดจากเหตุ การณ หรือการกระทําทั้งเชิงปริมาณและเชิ ง
คุณภาพ โดยระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) กําหนดเปนเกณฑไว ๕ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย
และนอยมาก

โอกาสที่จะเกิด
๑. เชิงปริมาณ
๒. เชิงคุณภาพ

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาโอกาสที่จะเกิด
นอย
ปานกลาง
สูง
นอยมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
มากกวา ๒ ป/
๒ ป/ครั้ง
๐-๕ ครั้ง/ป ๕-๑๐ ครั้ง/ป
ครั้ง
๑ / ๑,๐๐๐
๑ / ๕๐๐
๑ / ๑๐๐
๑ / ๕๐

สูงมาก
(๕)
มากกวา ๑๐
ครั้ง/ป
๑ / ๑๐

ระดั บ ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) : กําหนดผลกระทบตอบุ คลากร เงิน /ทรัพยสิ น และ
ชื่อเสียง โดยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเปนเกณฑไว ๕ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง
นอย และนอยมาก

ผลกระทบ
๑. บุคลากร
- การใหโทษ
- การบาดเจ็บ
๒. เงิน/ทรัพยสิน
๓. ชื่อเสียง

นอยมาก
(๑)

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาผลกระทบ
นอย
ปานกลาง
(๒)
(๓)

สูง
(๔)

สูงมาก
(๕)

ตักเตือน
เล็กนอย

ทัณฑบน
บาดเจ็บ

ใหออก
สาหัส

ปลดออก
พิการ

ไลออก
เสียชีวิต

นอยกวา ๑ แสนบาท

๑ แสนบาท – ๕ แสนบาท

๕๐๐,๐๐๑ – ๑ ลานบาท

มากกวา ๑ ลานบาท

มากกวา ๕ ลานบาท

ระดับหนวยงาน

ระดับสวนงาน

ระดับวิทยาเขต

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับชาติ
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) :
กําหนดไว ๔ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังนี้

เกณฑ์ มาตรฐานระดับความเสี� ยง
(Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี�ยง

๕
๔
๓
๒
๑

M

M

H

E

E

L

M

M

H

E

L

L

M

M

H

L

L

L

M

M

L

L

L

L

M

๑

๒

๓

๔

๕

E
H
M
L

สู งมาก
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ปานกลาง
น้ อย

โอกาสทีจ� ะเกิดความเสี�ยง
๔. กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับนอยและระดับปานกลาง สวนความเสี่ยงในระดับสูงและ
สูงมาก เปนความเสี่ยงที่ตองจัดการโดยการทําแผนบริหารความเสี่ยง อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อยูในระดับนอย
และระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
๕. วิเคราะหและประเมินคาโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ไดใชดุลยพินิจในการ
กําหนดคาโอกาสที่จะเกิดและคาผลกระทบของปจจัยเสี่ยง ทั้ง 19 ปจจัยเสี่ยงตามเกณฑในขอ ๓ ดังแสดงใน
KU-ERM ๖ ชอง (4) และ (5) และนําไป plot ในตารางเกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
ตาม KU-ERM ๖ ชอง (6) และ (7)
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ผลกระทบของความเสี�ยง

แผนภูมิความเสี� ยง (Risk Map)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562
๕
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12
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โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก 4 ปจจัย
เสี่ ย ง สู ง 5 ป จ จั ย เสี่ ย ง และปานกลาง 10 ป จ จั ย เสี่ ย ง ทั้ งนี้ ป จ จั ย เสี่ ย งระดั บ สู งมากและสู งที่ ม หาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตรตองดําเนินการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงมีทั้งสิ้น 9 ปจจัยเสี่ยง ซึ่งเปนสาเหตุของความเสี่ยง
6 ความเสี่ยง โดยปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมากและสูง มีดังนี้
ลําดับ
ปจจัยเสี่ยง
1 2.1 เกิ ด Disruption จากรู ป แบบการเรี ย นการสอนและ
(5,5) สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 ไม ส ามารถรับ นิ สิ ตที่ห ลั กสู ตรไม ผานการประเมิน ตาม
มาตรฐาน TQF
6. ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กํากับดูแล ที่มี
ประสิทธิภาพ
2 12. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไมปลอดภัย
(4,5)
3 13. การกระทําของนิสิตและบุคลากรที่ไมปลอดภัย
(5,4)
4 1.1 ขอมูลที่เกี่ยวของไมสมบูรณและขาดการติดตามขอมูล
(4,4) อยางตอเนื่อง
1.2 ขาดกลยุทธการสรางภาพลักษณในระดับสวนงาน
5 5.1 คุณภาพของงานไมเปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด
(3,5) 5.2 หัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการขาดความเขาใจระเบียบ

ความเสี่ยง
2. แนวโนมการลดลงของนิสิต

6. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่
12. เกิดเหตุการณ ที่สงผลถึงความปลอดภัย ในชีวิต
ของนิสิตและบุคลากร
13. เกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ส ง ผลถึ ง ความปลอดภั ย ใน
ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร
1. ลําดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยลดลงอยาง
ตอเนื่อง
5. โครงการพัฒ นาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ถูกฟองรองจากผูวาจาง
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๖. พิจารณากําหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ไดมอบใหผูบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง โดยวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ยอมรับ
ความเสี่ยง (Take) ลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงใหนอยลง (Treat) และโอนความเสี่ยง
(Transfer) รวมถึงใหคํานึงถึงตนทุน ผลประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จที่เหมาะสมกับ
มาตรการดังกลาว ทั้งนี้ผูรับผิดชอบไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง จํานวน 11 มาตรการ สําหรับจัดการ
ความเสี่ยง จํานวน 6 ความเสี่ยง (รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่แนบ)
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