
 
แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562  

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

หลักการและเหตุผล 

 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ 

ไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 และวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายหลักของสาํนักฯ โดยขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสีย่ง ปงบประมาณ 2561 มีผลดําเนินการตามกระบวนการที่วางไวในแผน สามารถลดความเสีย่งลง 
และคณะกรรมการพิจารณาใหความเสี่ยงในประเด็นตางๆ น้ันหมดไป ทําใหไดแผนบริหารความเสีย่ง ประจําปงบประมาณ 2562 เปนประเด็นใหมซ่ึงเกิดการการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจหนวยงาน 3 ดาน ดังน้ี   

1. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) วัตถุประสงค เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

เน่ืองดวยสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก มีผูเขารับ

บริการในสวนงานบริการตางๆ ของสํานักฯ จํานวนมาก สงผลใหเกิดความเสี่ยงสูงตอชีวิตในการอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หากบุคลากรของสํานักฯ ขาดความรูและ

การเตรียมพรอม  

2. การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวช้ีวัด อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน ซ่ึงจากรายงานผล

การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดานการดําเนินงานโครงการและใชจายงบประมาณควรเปนไปตามคาเปาหมายที่วางไว 

3. การบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป

ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา เน่ืองดวยมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนยแมริม สํานักฯ จึงเห็นความสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยทําการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามข้ันตอนการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรทุกคน รวมทัง้กําหนด  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สามารถดําเนินงาน
ตามการจัดการความเสี่ยง อยางนอยรอยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงท้ังหมด  และสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดนอยลง อยางนอย 1 เรื่อง 

 
  

 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําป 2562 

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถงึอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ/คาใชจาย 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. ปฏิบัติตนและ
อพยพคนออกจาก
สถานท่ีเมือเกิด
อัคคีภัย 

1.1 เพ่ือใหบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานภายใน
อาคารทราบข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติตนและ
การอพยพคนออกจาก
อาคารเม่ือเกิดอัคคีภัย 

1.1 ไมสามารถออก
จากอาคารไดเม่ือ
เกิดเหตุอัคคีภัย 

1.1 บุคลากรไม
ทราบข้ันตอน
วิธีการปฏิบัติเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

1 5 สูง 1 1.1 อบรมใหความรูการ
ปฏิบัติตนเม่ือเกิด
อัคคีภัย 
1.2 กําหนดหนาท่ี
บทบาทของบุคลากรเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

× 
 
 
 

× 
 
 
 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
1.1 เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย
บุคลากรไมสามารถอพยพ
คนออกจากอาคารไดอยาง
เปนข้ึนตอน 
ปจจัยเส่ียง 
บุคลากรไมทราบข้ันตอน
วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย 

การจัดการความเส่ียง 
1.1 ฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติตน
เม่ือเกิดอัคคีภัยใหแกบุคลากรในสํานัก
ฯ 
1.2 กําหนดหนาท่ีของบุคลากร และ
แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจาก
อาคารเม่ือเกิดอัคคีภัย 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
ต.ค-ธ.ค. 2561 / ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 
3.2 และงานบริหารงานท่ัวไป  
งบประมาณ/คาใชจาย 
15,000 บาท 

2.  ใชอุปกรณ
ดับเพลิงในบริเวณท่ี
เกิดเหตุ 

2.1 เพ่ือใชอุปกรณ
ดับเพลิงไดทันทีเม่ือ
เกิดเห็นเพลิงไหม   

2.1 ไมมีการติดตั้ง
อุปกรณ 
2.2 อุปกรณไมอยู
ในสภาพพรอมใช
งาน 

2.1 ขาดการ
บํารุงรักษาและ
ตรวจสอบอุปกรณ
ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
** อยูในความดูแล
ของกองอาคาร
สถานท่ี  

1 5 สูง 2 2.1  ตรวจสอบจุดติดตั้ง
อุปกรณดับเพลิง 
2.2 ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณใหพรอมใชงาน 

√ √ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ กองอาคารสถานท่ี 

3.  ออกจากอาคาร
ทางประตูหนีไฟ 

3.1  เพ่ือใหการอพยพ
ออกจากอาคารเปนไป
ดวยความสะดวก 
ปลอดภัย 

3.1 ไมสามารถออก
จากอาคารไดเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

3.1 ไมมีปายประตู
หนีไฟแจงให
บุคลากรและ
ผูใชบริการใน
อาคารทราบ 
3.2 มีสิ่งกีดขวาง
ประตูหนีไฟ 

1 2 นอย 3 3.1 มีปายประตูหนีไฟ 
แสดงใหผูใชบริการใน
อาคารเห็นอยางชัดเจน 
3.2 กํากับตรวจสอบไมมี
สิ่งกีดขวางประตูหนีไฟ 

√ √ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 



 
 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมได 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอย 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 
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ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ   การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวช้ีวัด  
อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน   

 

 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ/คาจาย 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจาํป   

1.1 เพ่ือแจงโครงการ
งบประมาณประจําป
และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ 

1.1 บุคลากรไม
ทราบโครงการและ
งบประมาณ
ประจําปท่ีไดรับ
จัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 

1.1 ไมมีการจัด
ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจาํป 
 

1 4 สูง 2 1.1 มีการกําหนดการ
ประชุมชี้แจงงบประมาณ
ประจําป 
 

  ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ ผูบริหารสํานักฯ และ
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  

2. ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจาํป 

2.1 เพ่ือกํากับติดตาม
การดําเนินงาน
โครงการประจําปให
แลวเสร็จตามท่ีกําหนด 

2.1 ความกาวหนา
การดําเนินงาน
โครงการไมตรงตาม
แผน 

2.1 ผูรับผิดชอบ
โครงการไมแจง
ขอมูล
ความกาวหนา ผล
การดําเนินงาน 
และ ปญหา
อุปสรรคให
เจาหนาท่ีแผน
ทราบ 

5 4 สูงมาก 1 2.1 มีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการ
ระหวางเจาหนาท่ีแผน
และผูรับผิดชอบ 

 ? ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
2.1 เจาหนาท่ีแผน และ
ผูบริหารไมสามารถเขาถึง
ขอมูลการดําเนินงาน
โครงการเพ่ือติตดามใหผล
การดําเนินงานตรงตาม
แผนท่ีวางไว 
ปจจัยเส่ียง 
2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมแจงขอมูล
ความกาวหนา ผลการ
ดําเนินงาน และ ปญหา
อุปสรรคใหเจาหนาท่ีแผน
ทราบ 

การจัดการความเส่ียง 
จัดทําระบบรายงานความกาวหนา
โครงการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานท่ีตน
รับผิดชอบไดดวยตนเอง  
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
มกราคม 2562 /เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน/หนวยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
งบประมาณ/คาใชจาย  
- 

3. จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

3.1 เพ่ือสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

3.1. ไมสามารถ
จัดสงรายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัยได
ทันเวลา 

3.1 ขาดการ
กําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจาํป
งบประมาณตอ

1 4 สูง 3 3.1 มีกําหนด
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 
 

  ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 



 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ/คาจาย 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอย 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 

 

 

 

5 
        

4 
1.1, 3.1    2.1    

3 
       สูงมาก 

2 
       สูง 

1 
       ปานกลาง 

 
1 2 3 4 5 

  นอย 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 



 
 

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ  การบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดานปฏิบัตงิาน)  

วัตถุประสงค  เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ/คาใชจาย 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. จัดหาพ้ืนท่ีตั้ง
และวัสดุ ครุภัณฑ
เพ่ือบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ 

1.1  เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีตั้ง
และวัสดุ ครุภณัฑ
สําหรับบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ ณ 
วิทยาเขตศูนยแมริม 

1.1 ไมท่ีตั้งและ
งบประมาณสําหรับ
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ 
  

1.1 ขาดการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือ
เสนอมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุน
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ   

1 5 สูง 2 จัดทําแผนและ
งบประมาณการบริการ
ตามพันธกิจของสํานักฯ 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 

2. บริหารจัดการ
งานบริหารงาน
ท่ัวไปเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

2.1 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ท่ัวไป การรับ-สง
เอกสาร มีความสะดวก 
ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม 

2.1 เกิดความ 
ผิดพลาด ไมทันตอ
เวลา ในการรับสง
เอกสารเพ่ือการ
บริหารจัดการงาน
บริหารงานท่ัวไป
ของสํานักฯ 
 

2.1 ขาด
กระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงาน
ท่ัวไป ใหการรับ-สง
เอกสาร มีความ
สะดวก ถูกตอง 
และทันตอเวลา 
ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยา
เขตศูนยแมริม 

4 4 สูงมาก 1 จัดทํากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ท่ัวไป การรับ-สงเอกสาร 
มีความสะดวก ถูกตอง 
และทันตอเวลา ระหวาง
วิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม 

× × ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
เกิดความ ผิดพลาด ไมทัน
ตอเวลา ในการรับสง
เอกสารเพ่ือการบริหาร
จัดการงานบริหารงาน
ท่ัวไปของสํานักฯ 
ปจจัยเส่ียง 
ขาดกระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงานท่ัวไป 
ใหการรับ-สงเอกสาร ใหมี
ความสะดวก ถูกตอง และ
ทันตอเวลา ระหวางวิทยา
เขตเวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม 

การจัดการความเส่ียง 
จัดทํากระบวนการดําเนินงาน
บริหารงานท่ัวไป การรับ-สงเอกสาร 
ใหมีความสะดวก ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
31 ตุลาคม 2651/หัวหนางาน
บริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/คาใชจาย 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอย 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 

 

 

 

 

 

5 
1.1        

4 
   2.1     

3 
       สูงมาก 

2 
       สูง 

1 
       ปานกลาง 

 
1 2 3 4 5 

  นอย 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
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