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บทที่ 1 
บทน า 

 
 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข ตระหนังและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจึงจัดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง
เป็นระบบ โดยค าถึงนึงการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต
ให้อยู่ในระดับที่องค์การรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติดังน้ี 
 
1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 
2.  การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรปะกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 2.1  ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ 
 2.2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2.3  ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
 2.4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 2.5  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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3.  การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง
มายังต่ า เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์การได้ง่ายขึ้น  
4.  มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมสามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามาช่วย คือ  
Take : ยอมรับ 
Treat : ลดหรือควบคุม 
Transfer : โอนหรือกระจาย  
Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง 
5.  สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือ ลดโอกาส
ของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้ 
 
นโยบายบริหารความเสี่ยงคณะบริหารธุรกิจ 
  
 เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
2.  ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งวิทยาลัย  
3.  ให้มีการติดตามประเมินผล และมีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง  
4.  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี 
5.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  
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วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 
1.  เพื่อให้คณะสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  

2.  เพื่อให้คณะมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

3.  เพื่อให้คณะมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

4.  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ

หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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บทท่ี 2  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข เป็นคณะแรกที่เปิดการเรียนการสอนพร้อม ๆ กับการ ได้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538   วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อม
ด้วย “คุณภาพ และคุณธรรม ” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 ของประเทศไทย โดยมี ดร.พรชัย  อรัณย
กานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  

คณะบริหารธุรกิจมีการเปิดการเรียนการสอนตามล าดับหลักสูตร ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2538  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 
ในปีการศึกษา 2539  ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ  2  ปีต่อเน่ือง (ภาคปกติ  ภาคค่ า/ภาคสมทบ) มี 

5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 

และในปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ในปีการศึกษา  2555  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่หลักสูตร TQF และเปิดการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556  ดังนี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุขมีวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับสถาบันดังนี้ 

วิสัยทัศน์  วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมพัฒนาศักยภาพ

และจริยธรรมของผู้รับบริการทางการทางวิชาการรวมทั้งชุมชน เพื่อสนองนโยบายของประเทศชาติด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และความเป็นสากล อีกทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน  

ปรัชญา  วิทยาลัยทองสุข มีปรัชญา คือ “มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม”  

1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ืออ านวยประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา  โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม ในการเรียนการสอน การอภิปราย ซักถาม โต้ตอบ 

2) เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในวิชาชีพที่ศึกษา และสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3) เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทย ร่วมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปณิธาน  วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดต้ังขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแบ่ง

เบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อ

รองรับกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความเป็นสากล วิทยาลัยทองสุขจึงได้มีปณิธานอัน

แน่วแน่ที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์สังคม และ

เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  อีกทั้งยังปลูกฝังให้บัณฑิต เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อ

น าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 

 เป้าหมาย  วิทยาลัยทองสุข  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร  ให้ก้าวไปสู่ความเป็น

สากล เพิ่มบทบาทและสร้างศักยภาพของสถาบันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 วัตถุประสงค์  วิทยาลัยทองสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย “คุณภาพ และคุณธรรม ”  ออกมา

รับใช้สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยทองสุขมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังน้ี 

1. มุ่งผลิตบัณฑิตโดยให้การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 

2. สนับสนุนส่งเสริมบริการสังคมในด้านการสัมมนา การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

3. สนับสนุนงานวิจัยและร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียน
การสอน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

4. สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยส่งเสริม
ให้นักศึกษามีจิตส านึก มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความรักที่จะทะนุถนอม
และสร้างสรรค์มรดกไทยให้มีการคงอยู่และสืบทอดกันต่อ ๆ ไป 



 

แผนบรหิารความเสีย่ง คณะบรหิารธุรกิจ ประจ าปี 2556 หนา้ 7 

 

1.3 โครงสร้างองค์การและการบริหารงาน 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  -หัวหน้างานธุรการและบริการ    - หัวหน้างานแนะแนวและประชาสัมพันธ ์- หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  - หัวหน้างานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ      - หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                - หัวหน้างานวางแผนพัฒนา 
  - หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์      - หัวหน้างานกีฬาและสันทนาการ  - หัวหน้างานวิจัยและต ารา  
                                    - หัวหน้างานการเงินบัญชี       - หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา - หัวหน้างานเทคโนโลยีฯ        - ผู้ประสานงาน  

   - หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา            - หัวหน้างานทะเบียน ฯ              การจัดการศึกษา 

  - หัวหน้างานทรัพย์สิน อาคารสถานที่และยานพาหนะ    - หัวหน้างานห้องสมุด                          นอกที่ตั้ง 
  - หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง                             

                                  

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยทองสุข 

สภาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ คณบดีคณะนิติศาสตร ์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษา 

ผู้อ านวย 
การ 
ส านัก

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ

ส านักบริหาร 

ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนานักศึกษา 

ผู้อ านวยการส านัก 

วิชาการและวางแผน 

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการ
การจัดการ 
ศึกษานอก
สถานที่ตั้ง 
(ทุกแห่ง) 

คณะกรรมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  หมายเหตุ : ในปีการศึกษา  2555  สาขาวิชาการตลาดไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน/คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการเป็นชุดเดียวกันกับสาขาวิชาการจัดการ 

คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ 

  
เลขาคณะบริหารธุรกิจ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

การจัดการ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

การตลาด 

 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

การบัญชี 

คณะกรรม
การก ากับ
มาตรฐาน
วิชาการ 

  

คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร 

  

คณะกรรม
การก ากับ
มาตรฐาน
วิชาการ 

  

คณะกรรม
การก ากับ
มาตรฐาน
วิชาการ 

  

คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร 

  

คณะกรรม
การก ากับ
มาตรฐาน
วิชาการ 

  

คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร 

  

อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า 
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บทท่ี 3 

แนวทางในการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการ 

1.1  ศึกษาภาพรวมขององค์การ 

1.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม 

1.3  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.  ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ตามบริบทของคณะ โดยวิธีการ ระดมสมอง ใช้ข้อมูลในอดีต ใช้รายการตรวจสอบ เช่น แจกแบบสอบถามการ

ควบคุมภายใน เป็นต้น การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ วิเคราะห์ระบบงาน และวิเคราะห์สถานการณ์  

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 3.1  วิเคราะห์โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1- 5 ระดับ  

 3.2  วิเคราะห์ผลกระทบ ที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1- 5 ระดับ  

 3.3  จัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน า

ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด 

4.  การประเมินผลความเสี่ยง 

 ระบุและประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่า

สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ โดยวิเคราะห์ระดับความยอมรับหรือความ

พอใจในมาตรการที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว แล้วเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้

หลักเกณฑ์ 

 ยังไม่มีการรองรับ 

 มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับ หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ  

 ท ามาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินงาน  

 มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องท าอะไรเพิ่มเติม 
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เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้ว น าผลการวิเคราะห์ที่ได้กรอกข้อมูลลงใน แบบประเมินความ

เสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง และน าไปจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

 

5.  การจัดการความเสี่ยง 

 จากการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงมากมาวิเคราะห์

เพื่อการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

6.  ติดตามความเสี่ยง 

 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามรายงานการ

ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 1 ปี ต่อคณะ โดย

จะต้องรายงานผลการด าเนินการความเสี่ยงที่ค้างอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขในปีต่อไป 

 การสื่อสารและให้ค าปรึกษา คณะมีกระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการ

ด าเนินการ โดยการเผยแพร่เอกสารคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และเผยแพร่บนเวบไซต์ของกองแผนงาน 

และเปิดให้ค าปรึกษาแก่คณะ/หน่วยงานที่มีข้อสงสัยในการด าเนินการ 
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(โอกาส+ผลกระทบ)

พิจารณาจัดการความเสีย่ง (ตามระดับความเสี่ยง)

ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลบรหิารความเสี่ยง
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บทที่ 4 

การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความเสี่ยง ภายใน ภายนอก โอกาสที่

จะเกิด 
ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่ 1.  จ านวนนักศึกษา 1.  หน่วยงานภายนอก

ที่มาใช้สถานที ่
2 3 6 3 

2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านงานวิจัย 1.  งานวิจัยภายในยังน้อย
และยังขาดการตรวจ
คุณภาพการท าวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 
2.  ประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยยังมีน้อย 

 3 4 12 1 

3.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านแผนรับ
นักศึกษา 

1.  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2.  ขาดงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ 

1.  คู่แข่งมีจ านวนมาก 3 3 9 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะบริหารธุรกิจ 

1.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้กระบวนการท างานและระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า  

 2.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความช านาญ และความเชี่ยวเฉพาะด้าน 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1.  ด้านการวิจัยที่เกิดจาก
บุคลากรยังน้อยและขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 1.  งานวิจัยภายในยังน้อย
และยังขาดการตรวจ
คุณภาพการท าวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 
2.  ประสบการณ์ในการท า
วิจัยยังมีน้อย 

1.  จ านวน
โครงการวิจัยที่เกิด
จากบุคลากรสาย
วิชาการยังมีน้อย 
2.  ไม่ทราบถึง
คุณภาพของ
งานวิจัยอยู่ใน
ระดับใด 

ปาน
กลาง 

1.  สร้างแรงจูงใจใน
ด้านปริมาณและด้าน
จิตใจ 
2.  ติดตามสนับสนุน
การท างานวิจัย 
3.  จัดล าดับคุณภาพ
งานวิจัยโดย
กรรมการภายนอก 

ปี
การศึกษา 
2556 

คณะ
บริหารธุรกิจ 
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ในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อมอบคุณค่า
ทางด้านจิตต่อผู้
ได้รับ 

 

2.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategy Risk) 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้ระบบติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้  

 2.  เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1.   จ านวนนักศึกษาในคณะ
มีจ านวนลดลง 

1.  มีคู่แข่งจ านวนมาก 1.  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
2.  ขาดงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ 

1.  ท าให้แผนการรับ
นักศึกษาไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.  ขาดรายได้เข้าวิทยาลัย 

ปาน
กลาง 

ออก
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในพื้นที่
ใกล้เคียง 

ปีการศึกษา 
2556 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

  



 

แผนบรหิารความเสีย่ง คณะบรหิารธุรกิจ ประจ าปี 2556 หนา้ 15 

 

3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resource Risk) 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้คณะบริหารมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  

 2.  เพื่อหาแนวทางในการป้องกันด้านทรัพยากรที่ขาดแคลน 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1.  ด้านอาคารสถานที่ มีหน่วยงานภายนอก
มาใช้สถานที่บ่อย 

1. จ านวนนักศึกษามีมากท า
ให้ห้องเรียนไม่พอ 
2.  การจัดการเรียนการสอนที่
ซ้ าซ้อนกัน 
 

1. นักศึกษาไม่มี
ห้องเรียน   
 

น้อย 1.  การจัดการใน
การใช้ห้องเรียน
ของฝ่ายวิชาการ 
2.  อนุญาต ให้
หน่วยงานภายนอก
ที่มาใช้อาคารใน
วันธรรมดา เท่านั้น 

ปีการศึกษา 
2556 

ฝ่ายวิชาการ 
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แผนติดตามการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 

ล าดับ กิจกรรมด าเนินงาน พศ.2556 พศ.2557 
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ              
2. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556              
3. ประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงประจ าคณะบริหาร              
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา              
5. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน             
6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ              
7. จัดท ารายงานการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปี 57 เพื่อเสนอต่อคณบดี              
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บทท่ี 5 

รายงานผลและการติดตามความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยแสดงรายละเอียดการ

ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบร่วมเป็นคณะกรรมการ  

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยจัดประชุม

เพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การใช้รายการตรวจสอบ และการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านมา เพื่อ

สนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

-  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

3. มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ได้

น าจุดอ่อนและ หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อ

เป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญก่อนน าไปท าแผนบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลของแต่ละโอกาสที่จะท าให้คณะบริหารธุรกิจเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณา

ก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดท าแผน และรายงานผลต่อที่ประชุม  

4. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการ เพื่อความ

เข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการก าไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความเสี่ยง  
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5. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ใน

ส่วนของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานตามปัจจัยเสี่ยงที่ได้

ระบุไว้ ดังนี้ 

5.1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานวิจัยภายในคณะมีจ านวนน้อยและคุณภาพของงานวิจัยยังอยู่

ในเกณฑ์พอใช้ ปัจจัยเกิดจาก งานวิจัยภายในยังน้อยและยังขาดการตรวจคุณภาพการท าวิจัยอย่างเป็นระบบและ

ประสบการณ์ใน จ านวนโครงการวิจัยที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการยังมีน้อยไม่ทราบถึงคุณภาพของงานวิจัยอยู่

ในระดับใด ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอให้ทางวิทยาลัยมีมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดโดย

สร้างแรงจูงใจในด้านปริมาณและด้านจิตใจติดตามสนับสนุนการท างานวิจัยจัดล าดับคุณภาพงานวิจัยโดย

กรรมการภายนอก ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อมอบคุณค่าทางด้านจิตต่อผู้ได้รับ  

5.2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ได้แก่ แผนการรับนักศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางคณะได้ติดตามดูว่า จ านวน

นักศึกษาของแต่ละสาขามีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลท าให้แผนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

โดยมีปัจจัยเกิดจาก จ านวนคู่แข่ง หรือ สถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงมีมากขึ้น ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ซึ่งทางคณะได้เสนอทางวิทยาลัย ให้มีการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในบริเวณใกล้เคียง  

5.3  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาห้องเรียนไม่

เพียงพอกับนักศึกษา โดยมีสาเหตุมาจาก มีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้สถานที่ในวันที่มีการเรียนการสอน และมี

กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นท าให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยทางคณะได้ เสนอไปยังส านักบริหารซึ่งเป็นผู้ดูแลอาคาร 

สถานที่ว่า ควรให้หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่ ให้ใช้ในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง  

 ในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2556  คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้สรุปปัญหา อุปสรรคจากการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง และมักประเมินว่า

หน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยง หรือส่งผลกระทบในภาพรวมมากนั้น 

3. บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจยังไม่ทราบถึงการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร และยังไม่มีความเข้าใจ

ในการบริหารความเสี่ยงเน่ืองจากยังไม่มีการให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง  

4. การประเมินระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ยัง

ไม่มีเกณฑ์หรือเคร่ืองมือที่ประเมินออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ แต่เป็นเพียงใช้การพิจารณาของ

แต่ละหน่วยงานเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบรหิารความเสีย่ง คณะบรหิารธุรกิจ ประจ าปี 2556 หนา้ 20 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารความเสี่ยง 

  เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1.  ควรก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน 

กระบวนการ วิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของ

คณะในปีต่อไป 

2. ควรน าปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรมรองรับความ

เสี่ยงที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้มาบริหารจัดการ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีความ

เป็นไปได้มากขึ้น 

3. ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งคณะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร

และสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

4. ควรปรับรูปแบบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ ให้ง่าย

ส าหรับผู้ปฏิบัติ 

  

 

  


