การบริหารความเสี่ยง
สํานักทะเบียนนักศึกษา

คํานํา
การบริหารความเสี่ยง ถือเปนความเคลื่อนไหวทางนโยบายอีกกาวหนึ่งของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนสื่อกลางเพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม / โครงการของหนวยงานให
สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสอดคลองตามประเด็นยุทธ
ศาสตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดการความรู พิจารณารวมกัน
เห็นวาการรูเทาทันถึงความหมาย รูปแบบ สาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงเปนเรื่อง
ที่สําคัญและมีประโยชนอยางมากในการที่แตละองคกรจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยง
ไปใชในการวางแผนควบคูกับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองคกร ไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรที่วางไว
จึ ง ได จั ด ทํ า การบริ ห ารความเสี่ ย ง สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาในภาพรวม ตามกรอบนโยบาย
ทิศทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด ซึ่งแผนบริหาร
ความเสี่ ย งดั ง กล า ว จะเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ช ว ยให ห น ว ยงานนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการ
บริหารงานและปฏิบัติงาน เพื่อใหพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการการจัดการความรู
สํานักทะเบียนนักศึกษา

สารบัญ

ที่มา
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
1. การกําหนดวัตถุประสงค
2 การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสีย่ ง
4. การจัดการและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
5. การรายงานและติดตามผล
6. การประเมินผลการจัดการแผนการประเมินความเสี่ยง
ภาคผนวก
แผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2551
แผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต/แผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
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การบริหารความเสี่ยง
สํานักทะเบียนนักศึกษา

ที่มา
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือที่ ศธ.0511/ว74 เรื่องแนวทาง
การตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแหงจัด
ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันขึ้น มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดวางระบบและการดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยง ใหมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสถาบันใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบนั และอนาคต
ดังนั้น สํานักทะเบียนนักศึกษา จึงตองมีเครื่องมือที่ใชในการกํากับดูแลการดําเนินงาน เชน การบริหาร
ความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดหนึ่ง เพื่อบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพื่อ
ลดสาเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ใหมีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
การบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา มีองคประกอบดังนี้
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
2. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานมาใช
เปนแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความ
นาเชื่อถือ และความมั่นใจ โดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับสํานักทะเบียนนักศึกษา ตอการดําเนินการตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และผลงานวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเกิดความคุมคาคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนถึงความโปรงใส (Transparency) ตรวจสอบได
(Accountability) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และการมีสวนรวมของบุคลากร (Participation) จึง
กําหนดใหมีโครงสราง การบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา แตงตั้งโดยคณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา เปนประธาน หัวหนาแผนก และตัวแทนแตละแผนก
แตละกลุมงาน เปนกรรมการ ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา ไดแก

1. อาจารยพรพรรณ
2. อาจารยกันยารัตน
3. อาจารยธัญญชยา
4. อาจารยปุษยาพร
5. อาจารยวิราม
6. อาจารยวาทิต
7. อาจารยวลัยลักษณ
8. อาจารยวิรัชดา
9. อาจารยศุภรดา
10. อาจารยธนวรรณ
11.อาจารยสายขวัญ

ศุภภิญโญพงศ
แดงอินทวัฒน
ปนแกว
อุทัยพยัคฆ
สุภัทรเกียรติ
กัลวทานนท
ทวีคูณ
อรรถสิทธิ์
ขันสิงหา
ศิริยุทธ
จํานงคศิลป

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา/ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แผนผังโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา

รองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

งานตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
ระดับปริญญาตรี

งานทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย

2. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผูเกี่ยวของในระดับตางๆ ดังนี้
ผูเกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
1. รองอธิการบดี/
ผูชวยอธิการบดี 2. กํากับนโยบาย ใหคําเสนอแนะนําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ฝายกิจการนักศึกษา
1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยง สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรของ
2. ผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนนักศึกษา
สํานักทะเบียน
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหไดรับ
นักศึกษา
การปฏิบัติทั่วทั้งสํานักทะเบียนนักศึกษา
3. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และกํากับการบริหารความเสี่ยง
4. ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา
2. คณะกรรมการ
1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสูแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง
2. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 4 T’ Strategy จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
3. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
5. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตอ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหสํานักทะเบียนนักศึกษา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สํานักทะเบียนนักศึกษา จะเกิดความ
เสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การรองเรียนจากการบริการที่ไมพึงพอใจกับ
ผูรับบริการ ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสํานักทะเบียนนักศึกษา ทุกแผนกแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันในทุกแผนก
3. ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
5. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ

4. วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อ กํ ากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และเสนอแนะมาตรการควบคุม ที่ มี ประสิ ท ธิภาพของสํานั กทะเบี ย น
นั ก ศึ ก ษาต อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงบประมาณรวมถึ ง การใช ท รั พ ยากรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ทบทวนและ
เสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรอง
ของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน และขั้นตอนการดําเนินงาน
3. เพื่อสอบทานและวิเคราะหงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยพิจารณาความเสี่ยง ความ
ถูกตอง และเชื่อถือไดของงบการเงิน เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง และปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4.เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษา ลดระดับความเสี่ยงอยูใน
สภาวะที่ควบคุมไดหรืออยูในระดับต่ําสุด เสียหายนอยที่สุด
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดจะทําใหเราทราบปญหาลวงหนาและเตรียมวิธีปองกัน
แกไขได ลดโอกาสการสูญเสีย และเพิ่มโอกาสความสําเร็จ การสื่อสารใหบุคคลากรในสํานักทะเบียนนักศึกษา มี
ความรูความเขาใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงค
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การจัดการและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
5. การรายงานและติดตามผล
6. การประเมินผลการจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง

1. การกําหนดวัตถุประสงค
2. การระบุความเสี่ยง
6. การประเมินผลการจัดการ
และแผนบริหารความเสี่ยง

3. การประเมินความเสี่ยง
4. การจัดการและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
5. การรายงานและติดตามผล

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Establishment)
การบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อใหมั่นใจวา การบริหารความเสี่ยงของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา เปนไปอยางเหมาะสมและมีความสม่ําเสมอทั่วทั้งองคกร คณะผูบริหารและบุคคลากร มี
ความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธ าน วิสัย ทัศ น พัน ธกิจ กลยุท ธ ภารกิจ หลั ก และสภาพแวดลอ มที่มี การเปลี่ยนแปลงของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา โดยวัตถุประสงคที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สามารถกําหนดวิธีการในการบริหาร
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งในระดับแผนก และกลุมงานตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเปนผูที่ทําหนาที่ติดตามประเมินผลและปรับปรุงเพื่อใหงานบริหารความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ความเสี่ยงที่เปนเหตุการณ หรือภาวะคุกคาม หรือปญหาอุปสรรค อันไมพึงประสงค ซึ่งจะสงผลกระทบ
ใหวัตถุประสงค หรือเปาหมายของสํานักทะเบียนนักศึกษา เบี่ยงเบนไป ตลอดจนเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึง
เปาหมาย ทั้งทางดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน กฎระเบียบหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ และเหตุการณ ซึ่ง
สามารถแยกลักษณะและประเภทของความเสี่ยงได ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดยุทธ และนโยบายในการ
บริหารงาน ที่เหมาะสมชัดเจน
2. ความเสี่ยงดานกระบวนการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ระบบควบคุม ตรวจสอบ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสียงที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่องงบประมาณ
การเงิน และการควบคุมรายจายที่เกินความจําเปนตางๆ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัตงิ าน หรือปฏิบัติไดทันตามเวลาที่กําหนด
5. ความเสี่ยงดานเหตุการณ (Event Risk) คือความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมความเชื่อมั่นใน
ภาพลักษณขององคกร
ซึ่ ง ในการระบุความเสี่ย ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง สํานักทะเบี ยนนักศึ ก ษาไดดําเนิ น การ
ผสมผสานเทคนิคตาง ๆ รวมกันในหาระบุความเสี่ยง ดังนี้
• การสอบถาม/การสัมภาษณ
• การวิเคราะหกระบวนการทํางาน
• การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
• การระดมความคิ ด จากแผนก และกลุ ม งาน ต า ง ๆ ภายในสํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
(Brainstorming)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
• เว็บไซต ตางๆ

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนตอจากการระบุปจจัยเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยง โดยนําปจจัยเสี่ยงที่ไดมาจัดทําเปนตาราง
ความถี่ ห รื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบที่ มี ต อ สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ความถี่ ข อง
การเกิดความเสี่ยงเปนมาตรวัดจํานวนครั้งที่จะเกิดความสูญเสียสําหรับปจจัยเสี่ยงแตละประเภทที่ระบุไว สวน
ผลกระทบที่มีตอสํานักทะเบียนนักศึกษาเปนการระบุวาหากปจจัยเสี่ยงที่ระบุไวเกิดขึ้น จะมีความรุนแรงมากนอย
เพียงใด ซึ่งการวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยงจําเปนจะตองอาศัยขอมูลความถี่และผลกระทบที่มีตอสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา เพื่อเลือกวิธกี ารที่สามารถรองรับความเสี่ยงไดอยางเพียงพอและเหมาะสมตอไป
สําหรับการประเมินความเสี่ยงของ สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดใชวิธีการสอบถาม/สั ม ภาษณ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม
โดยการทบทวนและกําหนดระดับของโอกาสและผลกระทบ ซึ่งระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) จะไดจาก
ความสัมพันธระหวางระดับของผลกระทบที่มีตอ สํานักทะเบียนนักศึกษา (Impact) และระดับของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) เพื่อนําไปสรางแผนภูมิความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
การวิเคราะหความเสี่ยงโดยการประเมินความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรื อโอกาสที่เกิดความเสี่ยง และระดับ
ผลกระทบที่มีตอ สํานักทะเบียนนักศึกษา (Impact) สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดใชวิธีการใหคะแนน ดังนี้
1. พิจารณาถึงความถี่หรือโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) วามีโอกาสที่จะเกิดมากนอย
เพียงใด โดยจัดไว 5 ระดับ ไดแก โอกาสเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก
2 . พิจารณาถึงผลกระทบของเหตุการณตาง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบตอ สํานักทะเบียน
นักศึกษา โดยจัดไว 5 ระดับ ไดแก ความรุนแรงของผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ใน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดใหความสําคัญตอความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมี
โอกาสเกิดขึ้นสูงแตอาจลดความสนใจตอความเสี่ยงที่มีระดับต่ําและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีนอย การประเมิน
ความเสี่ยงจะตองใชวิจารณญาณอยางมากวาควรอยูในระดับใดเพราะการวัดผลความเสี่ยงทําไดยาก นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย เชน ความเสี่ยงบางประเภทมีโอกาสที่จะ
เกิดสูงมาก ถึงแมผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวในแตละครั้งเปนเงินจํานวนนอย แตในภาพรวมอาจ
กอใหเกิดผลเสียหายอยางมากตอภาพลักษณของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยไดขอมูลจากการเก็บรวบรวมสถิติที่
เกี่ยวของ

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณตางๆ
ความถี่โดยเฉลี่ย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

คะแนน

เกินกวา 4 ครั้ง/เดือน

5

นาจะเกิดขึ้นไดหรือบอยครั้งสูง (Likely)

1-4 ครั้ง/เดือน

4

เปนไปไดหรือเกิดขึ้นบางปานกลาง (Possible)

เกิน 6 ครั้ง/ป

3

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดขึ้น
ไดนอย-นอย (Unlikely)

2-6 ครั้ง/ป

2

ยากที่จะเกิดขึ้น-นอยมาก
(Rare)

1 ครั้ง/ป

1

นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดหรือเกิด
ประจํา-สูงมาก (Extremely Likely)

การสรางแผนภูมิความเสี่ยงและแผนภาพความเสี่ยง
ขั้นตอนตอมา คือ การสรางแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อใหบุคคลากรใน สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดเห็น
ภาพรวมเดียวกัน มีการกระจายตัวและความรุนแรง ที่สงผลกระทบกับดานตาง ๆ ของ สํานักทะเบียนนักศึกษา
มากนอยเพียงใดตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อสามารถเลือกจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสําคัญมากที่สุดกอน
การสร า งแผนภู มิ ค วามเสี่ ย งจะต อ งอาศั ย ข อ มู ล ความเสี่ ย งในรู ป ของความถี่ แ ละความรุ น แรงของ
ผลกระทบที่เก็บรวบรวมจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ซึ่งสีตาง ๆ ที่ใสไวใน
แผนภูมิความเสี่ยงจะเปนเครื่องบอกใหรูถึงลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่ควรไดรับการดูแลจัดการกอนตั้งแต
สีแดง จนถึงความเสี่ยงที่สํานักทะเบียนนักศึกษาสามารถรับความเสี่ยงไวไดเองในพื้นที่สีเขียว เปนการจัดลําดับ
ของความเสี่ยงที่ควรไดรับการจัดการกอนหลังตามความเหมาะสม สําหรับเกณฑการแบงระดับหรือขนาดของ
ความเสี่ยงโดยรวมและขอบเขตการยอมรับความเสี่ยง ( Risk Boundary )
แผนภูมิความเสี่ยงของ สํานักทะเบียนนักศึกษา สามารถแสดงไดในรูปของความถี่และความรุนแรงของ
ผลกระทบ ดังนี้
โอกาส/ความเปน
ไปไดที่จะเกิด
เหตุการณเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
1 = นอยมาก

2 = นอย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

5 = สูงมาก

5

10

15

20

25

4 = สูง

4

8

12

16

20

3 = ปานกลาง

3

6

9

12

15

2 = นอย

2

4

6

8

10

1 = นอยมาก

1

2

3

4

5

เกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง เปนการระบุระดับความเสี่ยงโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นไดซึ่งสามารถคํานวณได
จาก :
ระดับความเสี่ยงโดยรวม = ระดับผลกระทบ ( Impact ) x ระดับโอกาสที่จะเกิด ( Likelihood )
สํานักทะเบียนนักศึกษา แบงระดับความเสี่ยงโดยรวม ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
1–3
หมายถึง
ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ํ า เ ป น ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ย อ ม รั บ ไ ด โ ด ย ไ ม ต อ ง มี แ ผ น จั ด
การความเสี่ยง
4–8
หมายถึง
ความเสี่ยงปานกลาง เปนระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับไดแตจะตองควบคุมความเสี่ยง
ไมใหเพิ่มสูงขึ้นไปอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได
9 – 16
หมายถึง
ความเสี่ ย งสู ง เป น ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ม ส ามารถยอมรั บ ได จ ะต อ งจั ด การ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
17 – 25 หมายถึง
ความเสี่ยงสูงมาก เปนระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับไดจะตองรีบจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดโดยทันที
นอกจากนี้เพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหรับมือกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อทําการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความเสี่ยง
ในระดับองคกร โดยแบงตามกลุมประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C-E) ซึ่งแผนภาพความเสี่ยงที่ดีตองสามารถ
แสดงความสัมพันธของความเสี่ยงและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงที่มีระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร
จะชวยใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกิดมุมมองและจัดการกับความเสี่ยงไดดีขึ้น เชน ในกรณีที่ความเสี่ยง
ตัวหนึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความเสี่ยงอีกตัวหนึ่ง โดยมีสาเหตุและผลกระทบคลาย ๆ กันก็สามารถจัดการ
ความเสี่ยงที่ตนเหตุไดอยางชัดเจน หรือจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการรวมกัน ซึ่งเปนวิธีการที่
ชวยใหเกิดการบริหารจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การจัดการและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning)

ในปงบประมาณ 2551 สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาประยุกตใช
ปฏิบัติจริง และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
การวิเคราะหและวางแผนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ในขั้นเริ่มตนของการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เริ่มจัดการกับความเสี่ยงที่อยูใน
เขตสีแดงหรือสีสมกอน วัตถุประสงคหลักในการจัดการกับความเสี่ยงเหลานี้ก็เพื่อลดความถี่และความรุนแรงของ
ผลกระทบใหลงมาอยู ในเขตสีเหลืองหรือ สีเขียวของแผนภูมิค วามเสี่ยง ซึ่งแผนภูมิความเสี่ยงจะชวยในการ
จัดลําดับความเสี่ยงของ วาความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงที่ควรไดรับการจัดการอยางเรงดวน ความเสี่ยงใดควร
ไดรับการจัดการในอันดับรองลงไป หลังจากไดจัดลําดับความเสี่ยงของ สํานักทะเบียนนักศึกษา แลว ขั้นตอน
ตอไปคือ การวิเคราะหเพื่อวางแผนกลยุทธในการจัดการแตละความเสี่ยง ซึ่งสามารถพิจารณา 4 ทางเลือก
(4 T’ Strategy ) คือ

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) คือความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน
2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) คือความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการแกไขเกี่ยวกับการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบัน
3. การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) คือความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นๆ ได
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) คือความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยง
นั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชนการหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ดําเนินการหรือกิจกรรมลง
โดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับภายใตทางเลือกตาง ๆ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อ กําหนดทางเลือกที่เ หมาะสมแลว จึงพิจารณาวาความเสี่ยงดังกลาว โดยมีการกําหนดกิจ กรรม
ควบคุมตาง ๆ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดแลวหรือไม หากความเสี่ยงนั้นยัง
ไมมีกิจกรรมควบคุมหรือมีกิจกรรมควบคุมแลวแตยังไมเพียงพอตอการรองรับความเสี่ยงนั้น สํานักทะเบียน
นักศึกษา ตองวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงมีเปาหมาย ดังนี้
1. ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น
2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปที่ สํานักทะเบียนนักศึกษา
ตองการหรือยอมรับได
องคประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ
เรื่อง
ปจจัยเสี่ยง

รายละเอียด

ระบุชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เขียนอธิบายสั้น ๆ วาประเด็นปจจัยเสี่ยงคืออะไร
ระบุถึงความจําเปนที่ตองจัดทําแผน บอกถึงสาเหตุและผลกระทบที่มีตอการ
หลักการและเหตุผล
ดําเนินงาน
ระบุผลที่ตองการใหบรรลุความสําเร็จ อางอิงดวยปริมาณ ระยะเวลา สามารถวัด
วัตถุประสงคของแผนงาน
และประเมินผลได
ระบุตัวชี้วัด เพื่อใหสามารถวัดไดวาเมื่อดําเนินการตามแผนแลวความเสี่ยงลดลง
เปาหมาย
หรือไม
ระยะเวลาดําเนินการ
ระบุวัน/เดือน/ป ที่เริ่มตนและวัน/เดือน/ป ที่สิ้นสุดการดําเนินงาน
ชื่อผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ/แผนก/กลุมงาน
รายละเอียดของแผนการ ระบุกิจกรรมที่ดําเนินงาน โดยระบุตามขั้นตอนในแตละชวงเวลากอน – หลัง
บริหารความเสี่ยง
ตามแผนการดําเนินงาน
ระบุถึงประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากความสําเร็จของการดําเนินงาน ทั้ง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลทางตรง และผลทางออมที่ดีตาง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

การนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ
มีการสนับสนุนการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ และรวมอยูในกระบวนการดําเนินงาน
ที่มีอยูในปจจุบันของ สํานักทะเบียนนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ชวยเหลือในการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีการสื่อสารใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และพัฒนาความสามารถใน
การบริหารความเสี่ยงของแผนก และกลุมงานตาง ๆ ภายใน สํานักทะเบียนนักศึกษา
5. การรายงานและติดตามผล ( Monitoring & Review)
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมวาไดมีการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา และวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม มีการรายงานผล เพื่อประเมินไดวามาตรการ และระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล และเพื่อการปรับปรุงใหทนั ตอเหตุการณ
การรายงานและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หลังจากนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ จะตองมีการรายงานและติดตามผลหลังดําเนินการตาม
แผนทุก 6 เดือน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม และทําการสอบทานวา
แผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดีใหดําเนินการตอไป หรือแผนใดควรปรับเปลี่ยน เพื่อใหทราบวา
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดหรือไม โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจัดทํารายงานความกาวหนา รวมทั้งระบุปญหาและอุปสรรคที่จะทําใหไมสามารถดําเนินงาน
ตามแผนได เพื่อใหสามารถสอบทานสถานะของความเสี่ยง แผนการดําเนินงาน รวมถึงหาแนวทางแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําป เสนอตอรอง
อธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา

5. การรายงานและติดตามผล
แผนบริหารความสี่ยง....................................................................................
หนวยงาน/ผูร ับผิดชอบ...........................................................
กิจกรรม
ผลลัพธ/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
1. ....................................................
.....................................................
2. ....................................................

.....................................................

3. ....................................................

.....................................................

ปญหา/อุปสรรค.................................................................................................

6. การประเมินผลการจัดการแผนการบริหารความเสี่ยง
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนสําคัญในการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะตองกระทําอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง นอกจากนี้ควรประเมินวาความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือมีความเสี่ยงใหมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิผล

6. การประเมินผลการจัดการ
และแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความสี่ยง....................................................................................
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ...........................................................
ผลกระทบ
กิจกรรม
ผลลัพธ/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
1. ....................................................
.....................................................
2. ....................................................

.....................................................

3. ....................................................

.....................................................

ปญหา/อุปสรรค.................................................................................................
สรุปผลการตอบสนองความเสี่ยง......................................................................
...........................................................................................................................

ความเปนไปได

