
 
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง “การเขียนรายงานการบริหารความเสี่ยง” 
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room 
 
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงของงานแต่ละงาน 

และการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้ให้ข้อมูล 
และตอบข้อซักถาม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ของแต่ละงาน ซึ่งมีที่มาจากการ
เขียนรายงานความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานซึ่งผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจในวิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ดังนั้น จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้สามารถท างาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
ประเด็นที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. การคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ใช่งานประจ าที่ต้องท าในทุกวัน 
การคัดเลือกความเสี่ยงในคณะมีการพิจารณาจาก ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความ

เสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และ
ข้อก าหนดผูกพันองค์กร และความเสี่ยงเรื่องการจัดการนักศึกษาของคณะ โดยประเด็นความเสี่ยง
นั้นต้องเป็นประเด็นที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบกับคณะอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมใน
แต่ละปีงบประมาณเพือ่หาประเด็นความเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2563 มี
ประเด็นความเสี่ยงคือ 
 1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
 2. การออกกลางคันของนักศึกษา 
 3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 4. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  
 5. การท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 6. ภาวะสุขภาพจิต 
 7. ความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอก
ระบบ)  
 8. การได้รับจัดสรรเงินรายจ่ายลดลง 
   ซึ่งประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจะมีผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน และตอบโจทย์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   
2. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็น 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

และส่งผลกระทบต่อคณะ เพื่อให้คณะสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึง
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของคณะด้วย โดยการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงนั้นต้อง
มาจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ และปัจจัยภายใน เช่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน ฯลฯ  โดยมี
การประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในประเด็นนั้นๆ และผลกระทบที่คณะจะได้รับ
เมื่อมีเรื่องนั้นๆเกิดขึ้น โดยดูได้จาก 

 
 



 
 

1) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบหรือขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
3) ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
 3. รูปแบบการเขียนรายงานความเสี่ยงของผู้ที่รับผิดชอบตามปีงบประมาณ โดยมีการ
เขียนรายงานตามรูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

 
 จากรูปสามารถอธิบายได้คือ 
 (1) ความเสี่ยง คือ ประเด็นความเสี่ยงที่ได้ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติจากที่ประชุมในแต่
ละปีงบประมาณ 
 (2) ประเภทของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยงจากภายในหรือภายนอก 
 (3) ปัจจัยเสียง คือ การวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ อาจมากกว่า 
1 เหตุการณ์ ต่อ 1 ประเด็นความเสี่ยงก็ได ้
 (4) การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับ
ผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์ดังรูป 

 



 
 

 โดยเป็นการประเมินตามประเด็นความเสี่ยง ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง และน าผลการประเมินมาใส่
ลงในช่อง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง  

(5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่ เดิม เป็นการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของ
ปีงบประมาณที่ผ่าน 

(6) รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่เดิม เป็นรายละเอียดของการด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ (5) ที่ได้ด าเนินการไปเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(7) การจัดการความเสี่ยง คือ แผน แนวทาง หรือวิธีการด าเนินการที่จะแก้ปัญหาใน
ประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณปัจจุบัน  

(8) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ เป็นการก าหนดวันที่จะมีการด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนมาก
จะเป็นการก าหนดในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น และการก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นฝ่ายงานที่
ต้องด าเนินการในประเด็นความเสี่ยงนี้ 

(9) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) เป็นการ
รายงานสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยต้องใส่เครื่องหมายแสดงถึง
สถานะด าเนินงานด้วย (เครื่องหมายที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงสถานะ คือ * = การด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด, = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด,  = ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ,  
= อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

(10) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. - 31 พ.ค.) เป็น
การรายงานสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วปีงบประมาณนั้น โดยต้องใส่เครื่องหมายแสดงถึงสถานะ
ด าเนินงานด้วย (เครื่องหมายที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงสถานะ คือ * = การด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด, = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด,  = ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ,  = อยู่
ระหว่างด าเนินการ) และมีการสรุปผลของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นว่าลดลงจากปีงบประมาณที่
ผ่านมาหรือไม่ด้วย 

 
 

ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เข้าใจในเรื่องการเลือกประเด็นความเสี่ยงที่เป็นประเด็นที่มีความจ าเป็น และส าคัญ

ส าหรับการบริหารจัดการของคณะ และสามารถแยกได้ถึงความแตกต่างของประเด็นความเสี่ยงที่
แท้จริงกับสิ่งที่เป็นปัญหาในการท างาน   

2. เข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงได้ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น รวมถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญในเรื่องการจัดการความเสี่ยงได้ตรงจุดมากขึ้น เนื่องจากมีการวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

3. การเขียนรายงานความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเข้าใจว่าในแต่ละช่องใน
แบบฟอร์มนั้น ต้องมีการรายงานข้อมูลในส่วนใด ท าให้สามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
การน ามาประยุกต์ใช้กับงาน  

1. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในงานของตนได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีผลกับการ
ด าเนินงานของคณะ หรือเป็นเพียงปัญหาในการด าเนินงานเท่านั้น  

2. เขียนรายงานการบริหารความเสี่ยงของผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงฝ่ายต่างๆ ท าได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น 

3. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นที่เป็นความเสี่ยงได้ถูกต้อง และจัดส าดับ
ความส าคัญในเรื่องการด าเนินการก่อนหลังได้อย่างชัดเจน 



 
 
 

 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



  

การน าองค์ความรู้มาพฒันาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
องค์ความรู้เรื่อง การเขียนรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

โดย ผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย 
สังกัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาหน่วยงาน   พัฒนามหาวิทยาลัย    อื่นๆ..................... 

 

งานที่มีการน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
  1.1 งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (คุณสุรีย์ เนียมสกุล) ประเด็นความ
เสี่ยงคือ การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน และการออกกลางคันของนักศึกษา 
  1.2 งานวิจัยและพัฒนา (คุณภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย) ประเด็นความเสี่ยงคือ การ
ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์) ประเด็น
ความเสี่ยงคือ การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา การท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และภาวะสุขภาพจิต 
 3. ฝ่ายบริหาร 
  งานการเงิน (คุณกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ) ประเด็นความเสี่ยงคือ ความพร้อม
ในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) และการได้รับจัดสรร
เงินรายจ่ายลดลง 
 4. ฝ่ายวางแผน  
  งานแผนยุทธศาสตร์ (คุณธนิยา กิตติรณกรกุล) ประเด็นความเสี่ยงคือ ความ
พร้อมในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) 
 
การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 การเขียนรายงานการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563) จากการประเมินจากหัวหน้างานการจัดการความเสี่ยง และรองคณบดี
ฝ่ายวางแผน พบว่า มีการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องมาขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 รวมถึง
การรายงานข้อมูลในแต่ละประเด็นตามแบบฟอร์มรายงาน ผู้รับผิดชอบสามารถรายงานข้อมูลได้
ถูกต้องตรงประเด็นมากขึ้นกว่าเดิม  



 

 





 



 


