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กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการ ใช้แบบ 
แบบ Key process 
แบบ Objective Map 
 
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ใช้แบบ 
  1.3 แบบ Risk Map 
 
ขั้นตอนที ่3 การประเมินความเสียง ประกอบด้วย 
 3.1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ใช้แบบ 

1.4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

1.5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 3.2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ใช้แบบ 
  1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 5 และ 6 
 3.3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ใช้แบบ 

1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 7 
 3.4) การจัดล าดับความเสี่ยง ใช้แบบ 

1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 8 
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินมาตรการความคุม ใช้แบบ 
  1.7 การประเมินการความคุม 
 
ขั้นตอนที่ 5 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง ใช้แบบ 
  1.8 แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 
ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน 
 6.1) การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
  (1) ระดับมหาวิทยาลัยฯ ใช้แบบ 
   1.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ 
   1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ 
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   1.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ ในงวดก่อน (ถ้ามี) 
  (2) ระดับวิทยาเขต ใช้แบบ 
   2.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 
   2.2 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาเขต 
   2.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาเขต ในงวดก่อน (ถ้ามี) 
  (3) ระดับหน่วยงาน ใช้แบบ 
   3.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน 
   3.2 แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน 
   3.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน ในงวดก่อน (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและทบทวน 
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โครงการ/กิจกรรม : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

 
KEY PROCESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงาน 

 

ก ากับติดตาม 
 

ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 

ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 

ขั้นตอน 5 

ขั้นตอน 4 

ขั้นตอน 3 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

 
OBJECTIVES MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
ก าหนดนโยบายใน

การปฏิบัติงาน 

 

ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 ก ากับติดตาม 

 

ก าหนดแนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน 

 

เพื่อพิจารณา ก ากับ 
ดูแลและตดิตาม
ด าเนินการบริหาร 
ความเสีย่งด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

เพื่อก าหนดนโยบาย/
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัต ิ
ในการด าเนินการบริหาร
ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการบริหาร
ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เพื่อติดตามการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยง 

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เพื่อตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและรายงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต่อผู้บังคับบัญชา  
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โครงการ/กิจกรรม : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 
 

RISK MAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 

ก าหนดนโยบายใน
การปฏิบัติงาน 

 

ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 ก ากับติดตาม 

 

ก าหนดแนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการบางคน
ไม่ให้ความส าคญัและ 

ไม่เข้าประชุม 

นโยบายและวิธีปฏิบตัิไม่
ครอบคลมุปัญหา 

ผู้ปฏิบัติงานไม่
ด าเนินงานครบตาม
แนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารก าหนดไว ้

คณะกรรมการขาดการ
พิจารณาผลทีเ่กิดจาก
การด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการขาดการก ากับ ติดตามโครงการ/กิจกรรม :  
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงดา้นกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ อย่างต่อเนื่อง  



แผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด      6 

 

การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
โครงการ/กิจกรรม : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

เพ่ือพิจารณา ก ากับ 
ดูแลและติดตาม
ด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงด้าน กฎ 
ระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการบางคน 
ไมใ่ห้ความส าคัญและ 
ไม่เข้าประชุม 

 คณะกรรมการบางคน 
มีภาระงานหลายด้าน 
 

2. ก าหนดนโยบาย เพ่ือก าหนดนโยบาย/
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ 
ในการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
ไม่ครอบคลุมปัญหา 
 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. การยกเลิกการประกาศใช้
กฎหมายแม่แบบ 
3. ความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้
กฎหมาย 
4. ความไม่ทันสมัยของระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นระเบียบกลาง 

3. ก าหนดแนวปฏิบัติ 
การด าเนินงาน 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผู้ปฏิบัติงานไม่
ด าเนินงานครบตาม
แนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยบางหน่วยงานขาด
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านกฎหมายไม่ครอบคลุม 
3. การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
ด้านกฎหมายขาดความต่อเนื่อง 
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
5. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ  
ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

4. ก ากับติดตาม 
 

เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกฎ 
ระเบยีบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
 

คณะกรรมการขาดการ
ก ากับ ติดตามโครงการ/
กิจกรรม : การจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  
อย่างต่อเนื่อง  

1. ขาดการจัดท าแผนการก ากับ
ติดตามท่ีเป็นรูปธรรม 
2. ขาดการปฏิบัติตามปฏิทิน
แผนการก ากับติดตาม 

5. ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
 

เพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและรายงาน 
ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา  
 

คณะกรรมการขาดการ
พิจารณาผลที่เกิดจาก
การด าเนินการเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ขาดความชัดเจนในการ
ก าหนดปฏิทินการจัดประชุม  
2. คณะกรรมการบางส่วน 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ   
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 4. การจัดล าดับความเสี่ยง 
 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้งค่อนข้างน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีผลกระทบต่อองค์กรมากท่ีสุด 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบต่อองค์กรค่อนข้างมาก 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อองค์กรน้อย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยมาก 

    

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด      9 

 

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

ตัวอย่าง ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5  ข้อ 1  
(2*5) 

   

4 ข้อ 2  
(1*4) 

 ข้อ 4,5  
(3*4) 

ข้อ 3  
(4*4) 

 

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ตาราง การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สี 

1 - 2 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เขียว 
3 - 6 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 
7 - 12 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ส้ม 
13 - 25 สูงมาก ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง),

ถ่ายโอนความเสี่ยง 
แดง 
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การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของคามเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
 

เพื่อพิจารณา 
ก ากับ ดูแลและ
ติดตามด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง
ด้าน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการบางคน 
ไม่ให้ความส าคญัและ 
ไม่เข้าประชุม 

 คณะกรรมการบางคนมีภาระงาน
หลายดา้น 
 

2 5 

2. ก าหนดนโยบาย เพื่อก าหนด
นโยบาย/
หลักเกณฑ์/ 
แนวปฏิบัต ิ
ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง
ด้าน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ
ไม่ครอบคลุมปญัหา 
 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. การยกเลิกการประกาศใช้
กฎหมายแม่แบบ 
3. ความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้
กฎหมาย 
4. ความไม่ทันสมัยของระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเป็นระเบียบกลาง 

1 4 

3. ก าหนดแนว
ปฏิบัต ิ
การด าเนินงาน 
 

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน
การบริหาร 
ความเสีย่งด้าน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผู้ปฏิบัติงานไม่
ด าเนินงานครบตาม
แนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารก าหนดไว ้
 

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บางหน่วยงานขาดบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลดา้น
กฎหมายไม่ครอบคลมุ 
3. การพัฒนาระเบยีบ ข้อบังคับ 
และประกาศ ที่ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ ์
4. การพัฒนาบุคลากร 
ด้านกฎหมายขาดความต่อเนื่อง 
 

4 4 
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ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

   5. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บางส่วนไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

4. ก ากับติดตาม 
 

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง
ด้าน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการขาดการ
ก ากับ ติดตาม
โครงการ/กิจกรรม : 
การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง ด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง 

ขาดการปฏิบตัิตามปฏิทินแผนการ
ก ากับติดตาม 

3 4 

5. ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
 

เพื่อตรวจสอบผล
การด าเนินงาน
และรายงาน 
ผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา  
 

คณะกรรมการขาดการ
พิจารณาผลทีเ่กิดจาก
การด าเนินการและ
น าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

คณะกรรมการบางส่วน 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ตามปฏิทินท่ีก าหนดไว ้

3 4 

 

 

 


