
ผลการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต และสวนงาน ดําเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 ปจจัยเส่ียงภายใน 
๑. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน 
๒. ความเสี่ยงดานการวิจัย 
๓. ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการ 
๔. ความเสี่ยงดานการบริหาร ประกอบดวย 

4.1 การบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 
4.2 การเงิน บัญชี และพัสดุ 
4.3 การกําหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
4.4 การบริหารงานบคุคล 
4.5 โครงสรางของมหาวิทยาลัย 
4.6 ระบบสารสนเทศ 
4.7 กายภาพและสิ่งแวดลอม 
4.8 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ปจจัยเส่ียงภายนอก 
 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาทิ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
โรคระบาดรายแรง  

และเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางมูลคาเพ่ิมใหแกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จึงดําเนินการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง พรอมระบุวิธีการจัดการ รวมท้ังจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
และลงนาม โดยการจัดทําแผนฯ ดังกลาว คณะกรรมการไดดําเนินการรวมกันเม่ือวันพุธท่ี 12 ธันวาคม ๒๕61 ตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีความสําคัญ 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 ความเสี่ยงท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ท่ีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มก. เสนอเพ่ิมเติม    
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๒. ระบุความเส่ียงและปจจัยเส่ียง คณะกรรมการฯ ไดรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ
ของความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในแตละดาน รวมท้ังสิ้น 13 ความเสี่ยง 
19 ปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 
ดาน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

ดานการเรียน
การสอน 

1. ลําดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยลดลง
อยางตอเนื่อง 
 
 
2. แนวโนมการลดลงของนิสิต 
 
 
 
3. หลักสูตรไมผานการประเมินตามมาตรฐาน 
TQF 
4. การเกิด Disruptive Technology ในเรื่อง
ของเทคโนโลย ีIT ท่ีอาจมีผลตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของไมสมบูรณและขาดการติดตาม
ขอมูลอยางตอเนื่อง 
1.2 ขาดกลยุทธการสรางภาพลักษณในระดับสวน
งาน 
2.1 เกิด Disruption จากรปูแบบการเรียนการสอน
และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2.2 ไมสามารถรับนิสิตท่ีหลักสูตรไมผานการประเมิน
ตามมาตรฐาน TQF 
3. คุณสมบัติของอาจารยไมผานเกณฑท่ีกําหนด 
 
4. จํานวนนิสิตลดลง และหลกัสูตรลาสมัย 

ดานการ
บริการวิชาการ 

5. โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
โอกาสถูกฟองรองจากผูวาจาง 

5.1 คุณภาพของงานไมเปนไปตามท่ีผูวาจางกําหนด 
5.2 หัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการขาดความเขาใจ
ระเบียบ 

ดานบริหาร
ท่ัวไป 

6. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
7. การบริหารทรัพยสินไมคุมคา 
 
 
 
8. การเกิดผลประโยชนทับซอนในการดํารง
ตําแหนงผูบริหาร 

6. ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กํากับดูแล ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
7.1 ขาดการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการ 
7.2 ขาดนโยบายการใชทรัพยสินรวมกันระหวางสวน
งาน 
8. ผูบริหารแสวงหาผลประโยชนกับมหาวิทยาลัย
ใหแกธุรกิจตนเองโดยตรงหรือใหพวกพอง 

ดานบุคคล 9. มหาวิทยาลัยยังขาดการกําหนด Individual 
Development Plan (IDP) ท่ีเปนระบบ และ
สอดคลองกับ Career Path ของแตละสายงาน 

9. ยังไมมีแผนพัฒนารายบุคคล ท้ังการเขาสูตําแหนง 
สมรรถนะ ทักษะการทํางาน 

ดานการเงิน
บัญชี 

10. การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยไมเกิด
ประโยชนสูงสุด 
11. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมแสดง
ความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย 

10. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการรับเงินฝากของ
สถาบันการเงิน 
11.1 วธิีการทํางานของกองคลังยังไมถูกตอง และไม
เปนปจจุบนั 
11.2 การทํางานของบุคลากรยังไมเต็มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 
11.3 วธิีการทํางานของสวนงานยังไมถูกตองและไม
เปนปจจุบนั 
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ดาน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 
ดานความ
ปลอดภัย 

12. เกิดเหตุการณท่ีสงผลถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของนิสิตและบุคลากร 
13. เกิดเหตุการณท่ีสงผลถึงความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร 

12. สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมปลอดภัย 
 
13. การกระทําของนิสิตและบุคลากรท่ีไมปลอดภัย 

 
๓. กําหนดเกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความ

เส่ียง โดยระดับโอกาสท่ีจะเกิด (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 

 
 ระดับโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) : กําหนดจากเหตุการณหรือการกระทําท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยระดับโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) กําหนดเปนเกณฑไว ๕ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย 
และนอยมาก 
 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาโอกาสท่ีจะเกิด 

โอกาสท่ีจะเกิด 
นอยมาก 

(๑) 
นอย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

สูง 
(๔) 

สูงมาก 
(๕) 

๑. เชิงปริมาณ 
มากกวา ๒ ป/

ครั้ง 
๒ ป/ครั้ง ๐-๕ ครั้ง/ป ๕-๑๐ ครั้ง/ป 

มากกวา ๑๐ 
ครั้ง/ป 

๒. เชิงคุณภาพ ๑ / ๑,๐๐๐ ๑ / ๕๐๐ ๑ / ๑๐๐ ๑ / ๕๐ ๑ / ๑๐ 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) : กําหนดผลกระทบตอบุคลากร เงิน/ทรัพยสิน และ
ชื่อเสียง โดยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเปนเกณฑไว ๕ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง 
นอย และนอยมาก  

 
เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาผลกระทบ 

ผลกระทบ 
นอยมาก 

(๑) 
นอย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

สูง 
(๔) 

สูงมาก 
(๕) 

๑. บุคลากร 
    - การใหโทษ 
    - การบาดเจ็บ 

 
ตักเตือน 
เล็กนอย 

 
ทัณฑบน 
บาดเจ็บ 

 
ใหออก 
สาหัส 

 
ปลดออก 

พิการ 

 
ไลออก 
เสียชีวิต 

๒. เงิน/ทรัพยสิน นอยกวา ๑ แสนบาท ๑ แสนบาท – ๕ แสนบาท ๕๐๐,๐๐๑ – ๑ ลานบาท มากกวา ๑ ลานบาท มากกวา ๕ ลานบาท 

๓. ชื่อเสียง ระดับหนวยงาน ระดับสวนงาน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) : 
กําหนดไว ๔ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังนี้ 

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

โอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง

ผล
กร

ะท
บ

ขอ
งค

วา
มเ

สี�ย
ง

E

H

M

L น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

๑

๑

๒ ๓ ๔ ๕

๒

๓

๔

๕

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี�ยง

(Degree of Risk / Risk Matrix)

 
 
๔. กําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได คือ ระดับนอยและระดับปานกลาง สวนความเสี่ยงในระดับสูงและ

สูงมาก เปนความเสี่ยงท่ีตองจัดการโดยการทําแผนบริหารความเสี่ยง อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับนอย
และระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

 
๕. วิเคราะหและประเมินคาโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง คณะกรรมการฯ ไดใชดุลยพินิจในการ

กําหนดคาโอกาสท่ีจะเกิดและคาผลกระทบของปจจัยเสี่ยง ท้ัง 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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10 5.1 , 5.2 12 2.1 , 2.2 
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3 4 , 9 1.1 , 1.2 13

8 11.1 , 11.2 
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7.1 , 7.2

โอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง
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๓
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๕

แผนภูมิความเสี�ยง (Risk Map)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562

 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก 4 ปจจัย
เสี่ยง สูง 5 ปจจัยเสี่ยง และปานกลาง 10 ปจจัยเสี่ยง ท้ังนี้  ปจจัยเสี่ยงระดับสูงมากและสูงท่ีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรตองดําเนินการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงมีท้ังสิ้น 9 ปจจัยเสี่ยง ซ่ึงเปนสาเหตุของความเสี่ยง 
6 ความเสี่ยง โดยปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมากและสูง มีดังนี้ 
 

ลําดับ ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 
1 

(5,5) 
2.1 เกิด Disruption จากรูปแบบการเรียนการสอนและ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2.2 ไมสามารถรับนิสิตท่ีหลักสูตรไมผานการประเมินตาม
มาตรฐาน TQF 
6. ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กํากับดูแล ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. แนวโนมการลดลงของนิสิต 
 
 
 
6. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 

2 
(4,5) 

12. สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมปลอดภัย 12. เกิดเหตุการณท่ีสงผลถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของนิสิตและบุคลากร 

3 
(5,4) 

13. การกระทําของนิสิตและบุคลากรท่ีไมปลอดภัย 13. เกิดเหตุการณ ท่ีส งผลถึงความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร 

4 
(4,4) 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของไมสมบูรณและขาดการติดตามขอมูล
อยางตอเนื่อง 
1.2 ขาดกลยุทธการสรางภาพลักษณในระดับสวนงาน 

1. ลําดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยลดลงอยาง
ตอเนื่อง 
 

5 
(3,5) 

5.1 คุณภาพของงานไมเปนไปตามท่ีผูวาจางกําหนด 
5.2 หัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการขาดความเขาใจระเบียบ 

5. โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ถูกฟองรองจากผูวาจาง 



๖ | ๖ 

 

๖. พิจารณากําหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการฯ ไดมอบใหผูบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ท่ีรับผิดชอบในแตละภารกิจ กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง โดยวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ยอมรับ
ความเสี่ยง (Take) ลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงใหนอยลง (Treat) และโอนความเสี่ยง 
(Transfer) รวมถึงใหคํานึงถึงตนทุน ผลประโยชนท่ีจะไดรับ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จท่ีเหมาะสมกับ
มาตรการดังกลาว ท้ังนี้ผูรับผิดชอบไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง จํานวน 11 มาตรการ สําหรับจัดการ
ความเสี่ยง จํานวน 6 ความเสี่ยง (รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีแนบ) 


