
บทนํา : นิยามการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง

รายงานสําหรับบริหารความเสี่ยง

KMUTT RM1 แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

KMUTT RM2 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

    สามารถดาวนโหลดไฟลแบบตางๆ ไดที่ เว็บไซดของกองแผนงาน

รายละเอียดคําอธิบายรายการ

ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง

ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 สถานะดําเนินการ (Degree of Acceptance) 

ตารางที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 5 วิธีการควบคุม

ตารางที่ 6 ตัวอยางเกณฑการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

สารบัญ



* นิยาม 

* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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1-3 เสี่ยงต่ํา ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ภายใตวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

4-9 เสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงไดแตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถยอมรับได

 10-15เสี่ยงสูง ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป

16-25 เสี่ยงสูงมาก ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดทันที

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk Identification) การ

วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด

 (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ ตอมหาวิทยาลัย หรือความคืบหนาของแผน

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณที่ไมมีความแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  และอาจสงผลกระทบเชิงลบ สราง

ความสูญเสีย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ซึ่งครอบคลุม

ทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
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โอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปจจัยหรือสาเหตุที่ไมพึงประสงคอันสงผลกระทบเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส และ

ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ



ที่มา : ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ. Standard Risk Management ISO 3100 and Thailand Education System

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดําเนินงานและหลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ

1) การระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk Identification): การคนหาความเสี่ยง สํารวจเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ปจจัยหรือ

สาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาไดจากคํารองเรียนจากผูใชบริการ 

การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตําราวิชาการตางๆ เปนตน

2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสําคัญของเหตุการณแตละ

เหตุการณวามีความถี่และความรุนแรงมากนอยเพียงใด ซึ่งตองอาศัยประสบการณ ขอมูลในอดีต และความมีวิสัยทัศน 

เพื่อใหสามารถประเมินผลกระทบไดอยางคอนขางแมนยํา

4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนํามาใชในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่

นํามาใชนั้นตองสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของหนวยงานหรือองคกร

3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบงบอกถึงความสามารถที่จะทํา

ใหความเสี่ยงที่ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นยอนหลังเพื่อดูความสําเร็จของการ

่

แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009

การประเมินความเส่ียง (Risk  

Assessment)

การกําหนดสภาพแวดลอม
(Establish the Context)

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Analysis)

การระบุเหตุการณเสี่ยง
(Risk Identification)

การจัดการความเสี่ยง
(Treat the Risks) 

การประเมินผลความเสี่ยง
(Risk Evaluation)
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ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง
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ผูรับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับเงินเพื่อนําสงมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อใหการรับเงินถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การรับเงินสดคาธรรมเนียมการศึกษา

1. เงินสดสูญหาย F 1. มีความเสี่ยงตอการสูญหาย 1. เงินสดสูญหาย 4 1 4 ปานกลาง ประชาสัมพันธการชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ต/ ก.ย. 58

2. ความถูกตองของเงินสด ของเงินสดหากเก็บรักษาไมดี 2. เงินสดที่ตรวจนับ เมื่อสิ้นวัน ธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยเปดใหบริการ กลุมงานบริหาร

คงเหลือเมื่อตรวจนับสิ้นวัน 2. มีความเสี่ยงของจํานวนเงินสด มีจํานวนเงินไมถูกตอง การเงินการศึกษา

3. ขอจํากัดในเรื่องเวลาการ คงเหลือไมถูกตองเมื่อปดการรับ 3. มีโอกาสเกิดความไมพอใจ

รับชําระเงิน เงินแลวตรวจนับเมื่อสื่นวันเทียบ ของผูมาติดตอชําระเงินหากมา

กับรายงานการรับเงิน ไมทันเวลาที่เปดใหบริการรับ   

3. มีความเสี่ยงเรื่องความไมพอ ชําระเงิน เนื่องจากมีขอจํากัด

ใจของลูกคา เรื่องเวลาภายใน 15.00 น.

การรับเงินงานวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการไดรับเงินวิจัย E,O, 1. การเกิดภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม  - กรณีโครงการมีการขออนุมัติตั้งรายได 2 4 8 ปานกลาง  - ติดตามการตั้งรายไดคางรับเปนเวลานานเกินกวา ก.ย. 58

และบริการวิชาการไมครบถวน F เปนตน คางรับ เพื่อสํารองจายคาใชจายของโครงการ 6 เดือนอยางสม่ําเสมอ กลุมงานบริหารเงินวิจัย

ตามสัญญารับทุน/สัญญาวาจาง 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการวิจัย จะเกิดลูกหนี้คงคางในระบบบัญชีของ  - กําหนดความรับผิดชอบของคณะทํางาน/หัวหนา และบริการวิชาการ

ของประเทศ มหาวิทยาลัย และเมื่อคางเปนเวลานาน โครงการสําหรับโครงการที่ดําเนินการไมเปนไป

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะเปนขอสังเกตของผูตรวจสอบได ตามสัญญา

4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  - หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง

ที่มีผลตอการวิจัย หัวหนาโครงการ รวมกันรับผิดชอบผลขาดทุน

5. โครงการไมเปนไปตามสัญญา  - โครงการไมสามารถดําเนินการไปตามแผน

ที่กําหนด ของโครงการได และเกิดการสูญเปลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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ผูรับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อใหการจายเงินของมหาวิทยาลัยตรงตัวผูรับเงิน รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน 

การโอนเงินใหผูรับเงินแทนการจายเงินสด/เช็ค

ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีผูรับ F ผูรับเงินไมแจงสถานะบัญชีปจจุบัน  - เสียเวลาในการติดตามสอบถาม 2 3 6 ปานกลาง เวียนแจง บริษัท บุคคลภายนอก ภายในและหนวยงาน ก.ย. 58

เงินได เนื่องจากปดบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือใหขอมูล เพื่อขอขอมูลการโอนเงินใหมและ เพื่อประสานใหทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล *กลุมงาน 3 พันธกิจ

แลว หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่เคย เลขที่บัญชีไมถูกตอง ตองบันทึกขอมูลใหม บัญชีธนาคารขอใหแจงผูโอนเงินเพื่อทราบและแกไข

แจงไวไมถูกตอง  - ผูรับเงินไดรับเงินชากวาปกติ ขอมูลใหเปนปจจุบัน

 - เสียคาธรรมเนียมธนาคารในการ

โอนเงินแตละครั้งที่โอนไมสําเร็จ

การจายเงินงานวิจัยและบริการวิชาการ

การใชเอกสารหลักฐานการเบิกจาย F,C ผูดําเนินโครงการและเจาหนาที่การเงิน  - เสียเวลาในการสงคืนใบเบิก 4 3 12 สูง  - แจงใหผูเบิก/ผูตรวจสอบเอกสารของหนวยงาน ก.ย. 58

ไมถูกตอง หรือมีการปลอมแปลง ของโครงการ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อแกไขใหถูกตอง ผูเบิกและเจาหนาที่การเงินของสํานักงานคลัง กลุมงานบริหารเงินวิจัย

เอกสารเพื่อใชในการเบิกจายเงิน การเบิกจายของมหาวิทยาลัย รวมถึง  - เอกสารอาจสูญหายระหวางการ ทราบกรณีที่ตรวจพบ โดยใหเพิ่มความเขมงวดใน และบริการวิชาการ

รวมถึงเบิกจายไมเปนไปตามกฎ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สงคืนเพื่อแกไข การตรวจสอบเอกสารใหมากขึ้นโดยเฉพาะใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมายภาษีอากร ซึ่งอาจกิดจากการ - ผูรับเงินไดรับเงินชากวาปกติ กลุมเสี่ยง

ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ - เกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานดานการเงิน หรือละเลยหนาที่  - อาจเกิดคาปรับกรณีเกี่ยวของกับ

ระเบียบกรมสรรพากร

- มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

การโอนสิทธิการรับเงิน

การจายเงินใหกับบริษัทฯ F 1.เอกสารการเบิกที่มีการโอนสิทธิ 1.บริษัทฯเสียเวลาและคาใชจาย 2 5 10 สูง 1.สําเนาหนังสือแจงการโอนสิทธิ ก.ย. 58

ที่มีการโอนสิทธิ  เอกสาร ไมไดแนบเอกสารของการโอน ในการมารับเช็ค  หรือ การจาย   1.1 สําเนาที่ 1 สํานักจัดหาฯ 1 ชุด แนบพรอม กลุมงานบริหารการเงิน

การเบิกไมไดแนบเอกสารของ สิทธ พรอม ประทับตรา เงินในครั้งนั้น อาจไมไดจาย เอกสารชุดเบิก กิจการทั่วไป

การโอนสิทธิ พรอม ประทับตรา "โอนสิทธ"ิ จากสํานักจัดหาฯ ใหกับผูรับโอนสิทธิ  ทําให   1.2 สําเนาที่ 2 กลุมงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

" โอนสิทธิ " จากสํานักจัดหาฯ มหาวิทยาลัยอาจถูกฟองรองได เก็บเขาแฟมหนวยงานกองทุน 0600

การปรับปรุง

1. กําชับใหสํานักจัดหาฯ ผูปฏิบัติหนาที่เบิกจายตอง

แนบการโอนสิทธิ พรอมประทับตรา 

"โอนสิทธิเรียกรอง" ในใบเบิก กค.03

2.หนวยจายกองทุน 0600 บันทึกขอมูลการโอนสิทธิ

(ชวยจํา) เพื่อมีการทวนสอบการโอนสิทธิกับใบเบิก  

กค. 03 ที่สํานักจัดหาฯ สงเบิกมาเพื่อลดความเสี่ยง

ในการจายเงินไมถูกตองตอไป



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของหนวยงาน

1. ผูรับเงินไดรับเงินลาชา F 1. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ 1. ผูรับเงินไดรับเงินลาชา 5 3 15 สูง  - จัดอบรมซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ ก.ย. 58

2. ขอมูลรายงานทางบัญชี ระเบียบการเบิกจายไมถองแท 2. เกิดความไมพอใจของผูรับเงิน เบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย *กลุมงาน 3 พันธกิจ

ไมเปนปจจุบัน 2. ผูปฏิบัติงาน ไมรีบดําเนินการ 3. เสียภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

แกไขเอกสารเบิกจายที่มีปญหา 4. รายงานการเงิน-บัญชี ขาดความนาเชื่อถือ

ขอมูลที่นําไปวิเคราะหเพื่อใหผูบริหาร

ประกอบการตัดสินใจคาดเคลื่อน

5. การปรับปรุงรายการบัญชีตองปรับปรุงกับ

ทุนสะสม สงผลตอความนาเชื่อถือของ

งบการเงินมหาวิทยาลัย

6. ตองทํารายงานชี้แจง สตง. กรณีรายการ

บัญชีที่มีการปรับปรุงกับทุนสะสม



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การบันทึกบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

วัตถุประสงค : เพื่อใหการบันทึกบัญชีดานรายรับและรายจายเงินของโครงการเปนไปอยางถูกตองตามหลักการบัญชีของมหาวิทยาลัย และสงผลตอรายงานการเงินโครงการที่แสดงถึงตนทุนของโครงการอยางแทจริง

1.การบันทึกบัญชีซ้ํา O,F  - หนวยงานบันทึกบัญชีแลวไมมีการ  - มีรายการทางบัญชีคางในระบบ 3 3 9 ปานกลาง

จดบันทึก/พิมพใบสําคัญ(Voucher)  - เสียเวลาติดตามปรับปรุงยอนหลัง

ทําใหหลงลืมและบันทึกบัญชีซ้ํา

2.การบันทึกบัญชีผิดโครงการ O,F  - หนวยงานบันทึกบัญชีผิดโครงการ  - มีการบันทึกคาใชจายไมตรงกับ 3 3 9 ปานกลาง

และไมมีการตรวจสอบรายงานการเงิน วัตถุประสงคของโครงการ

โครงการอยางตอเนื่อง  - เสียเวลาติดตามปรับปรุงยอนหลัง

3.การเบิกจายเงินเกินกวา O,F  - หนวยงานไมมีการตรวจสอบรายงาน  - เบิกเงินเกินและทําใหตองมีการ 4 3 12 สูง  - ถายทอดความรูใหกับหนวยงานอยางตอเนื่อง  

งบประมาณของโครงการ การเงินโครงการ อยางสม่ําเสมอ เรียกเงินคืน โดยการจัดอบรม/จัดทําคูมือ/การสอนหนางาน

 - เสียเวลาติดตามปรับปรุงรายการ/ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  รายละเอียดผังบัญชี ก.ย. 58

เปลี่ยนแปลงโครงการ รายงานการเงินตางๆ ที่เกี่ยวของ *กลุมงาน 3 พันธกิจ

4.การจัดสรรตามแบบรายการ O,F  -  ผูจัดทําแบบกค.23-1 ไมเขาใจระเบียบ  - รายงานการรับจายภายในไมถูกตอง 4 3 12 สูง  - สุมตรวจการรับจายเงินโครงการ และเมื่อพบขอ

โอนรายจาย/เงินจัดสรรเปนรายได การจัดสรรของมหาวิทยาลัย  - เสียเวลาติดตามปรับปรุงยอนหลัง ผิดพลาดจะแจงใหหนวยงานติดตามแกไขทันที

(ภายใน มจธ.) (แบบกค.23-1) มีขอมูล  - ผูจัดทําแบบกค.23-1 ขาดความรูเรื่อง

ไมถูกตอง จัดสรรซ้ํา จัดสรรไมครบถวน คูบัญชีที่ใชในการจัดสรรตางๆ

5.ขอมูลที่ไดจากการบันทึกบัญชี O,F 1.ผูที่รับผิดชอบอาจไมมีความเขา  - ทําใหเสียเวลาในการแกไขขอมูลใหม 3 3 9 ปานกลาง

อาจมีขอผิดพลาดหรืออาจจะมีการ ใจในการบันทึกบัญชีตามเกณฑ-  - ขอมูลที่ไดอาจจะไมตรงกับ

บันทึกบัญชีผิดพลาดและไมตรงกับ คงคาง และขาดความรอบคอบในการ ความเปนจริง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ตรวจสอบรายการทางบัญชี



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

* หมายเหตุ : กลุมงาน 3 พันธกิจ ประกอบดวย 

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

2.กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา

3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับเงินเพื่อนําสงมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อรับเงินใหถูกตองตามระเบียบการรับเงินของมหาวิทยาลัย

1. การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการรับ-สงเงิน ก.ย. 58  - จะมีการจัดอบรมในปงบประมาณ 2558

จากหนวยงานภายใน F 2 3 6 ปานกลาง อยางตอเนื่อง *กลุมงาน 3 พันธกิจ 2 3 6 ปานกลาง

2. หนวยงานนําสงเงินลาชา HR, 2 3 6 ปานกลาง  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการรับ - สงเงิน ก.ย. 58 2 3 6 ปานกลาง  - จะมีการจัดอบรมในปงบประมาณ 2558

F  - พัฒนาระบบรับเงินใหสามารถตรวจสอบยอด *กลุมงาน 3 พันธกิจ  - ระบบการรับเงินอยูระหวางการทดสอบ

นําสง - คางสงได คาดวาแลวเสร็จในปงบประมาณ 2558

3. ออกใบเสร็จรับเงินไมเปนปจจุบัน F 2 3 6 ปานกลาง  - แจงผูชําระเงินใหสงขอมูลการโอนเงินทันที ก.ย. 58 2 3 6 ปานกลาง เวียนแจงขอมูลการโอนเงินผานทาง e-mail

เพื่อใหสามารถออกใบเสร็จรับเงินไดเปนปจจุบัน *กลุมงาน 3 พันธกิจ มหาวิทยาลัย เพื่อแจงใหหนวยงานผูรับเงิน

รับทราบเพื่อนําสงเงินตอไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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(ณ กันยายน 2557)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ระดับความเสี่ยง 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2557)
การจัดการความเสี่ยง

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ระดับความเสี่ยง 

(ณ กันยายน 2557)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การจายเงิน

วัตถุประสงค : เพื่อใหการจายเงินของมหาวิทยาลัย ตรงตัวผูรับเงิน ดวยความถูกตอง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด

1. ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชี ERRO ERROR เวียนแจงบริษัท บุคคลภายนอก/ภายใน และหนวยงาน ก.ย. 58 2 3 6 ปานกลาง 1.ในป 2558 สงหนังสือ/email แจงบริษัทบุคคล

ผูรับเงินได เนื่องจากเลขที่บัญชี F 2 3 6 ปานกลาง เพื่อประสานงานใหทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล *กลุมงาน 3 พันธกิจ ภายนอก/ใน ยืนยันชื่อ/เลขที่บัญชีที่เปนปจจุบัน

ไมถูกตองหรือบัญชีถูกปดแลว บัญชีธนาคาร เพื่อใหขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน หากมีการแกไขใหแจงกลับเพื่อ update ขอมูลใน

ระบบ Transfer

2.เจาหนาที่สุมตรวจสอบขอมูลกับบริษัท

กรณีที่ไมใชรายการที่โอนเปนประจํา

2. ไมสามารถตรวจสอบสิทธิ F 2 3 6 ปานกลาง  - ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูมีสิทธิเบิก ก.ย. 58 2 3 6 ปานกลาง ปจจุบันเจาหนาที่การเงินจะตรวจสอบใบเบิกเงิน

การเบิกเงินสวัสดิการไดอยาง เพื่อขอขอมูลที่ถูกตอง กลุมงานบริหาร สวัสดิการฯ (กค.05) ตองมีการกรอกขอมูลใหครบ

ครบถวน  - ประสานงานกับ สทบ. เกี่ยวกับขอมูลสิทธิเบิก การเงินกิจการทั่วไป เชน วัน/เดือน/ป/เกิดของบุตร เพื่อตรวจสอบสิทธิ

สวัสดิการ เพื่อใหปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน การเบิกในระบบวาถูกตองตรงกันหรือไม

3. บางหนวยงานสงเอกสาร C 3 3 9 ปานกลาง  - จัดอบรม ใหความรู เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน ก.ย. 58 3 3 9 ปานกลาง เก็บขอมูลขอผิดพลาดจากการสงเบิกที่พบเปนประจํา

เบิกไมถูกตองตามระเบียบ ประเภทตางๆ เชน การเบิกคาวัสดุ ใหแนบหลักฐาน กลุมงานบริหารเงิน เพื่อเนนย้ําในชวงการจัดอบรมใหมากเปนพิเศษ

ประกอบการเบิกจาย ไดแก ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/ วิจัยและบริการวิชาการ

4. บางหนวยงานสงเอกสาร F 2 3 6 ปานกลาง ใบเสร็จรับเงิน (ถามี) ที่ไดรับจากบริษัท หาง ราน 2 3 6 ปานกลาง 1. แจงวิธีการตรวจสอบงบประมาณโครงการในระบบ

เบิกเงินเกินงบประมาณ ทั้งชุด ไมควรแยกเอกสารออกจากกัน เพื่อปองกัน โดยใหเจาหนาที่ตรวจสอบเงินคงเหลือโครงการและ

โครงการ การสับสนและทําใหเกิดการเบิกจายซ้ํา แจงใหหัวหนาโครงการทราบอยางสม่ําเสมอ

5. บางหนวยงานสงเบิกคาใชจายซ้ํา F 2 4 8 ปานกลาง 1 4 4 ต่ํา 2. ตรวจขอมูลโดยสํานักงานคลังทุกสิ้นเดือน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ระดับความเสี่ยง 

(ณ กันยายน 2557)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานงบการเงิน การควบคุมและบริหารงบประมาณ การคํานวณตนทุน

วัตถุประสงค : เพื่อความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร

1. การตรวจสอบการบันทึกบัญชี
ERRO

R
ERROR

 1.1 บันทึกบัญชีผิดประเภท O,F 3 4 12 สูง 3 4 12 สูง

 1.2 บันทึกจํานวนเงินผิด O,F 3 3 9 ปานกลาง 3 3 9 ปานกลาง

 1.3 บันทึกขอมูลยอนหลัง O,F 3 3 9 ปานกลาง จัดอบรมเพื่อใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ก.ย. 58 3 3 9 ปานกลาง จะมีการจัดอบรมในปงบประมาณ 2558

อยางตอเนื่อง *กลุมงาน 3 พันธกิจ

2. การจัดทํารายงานงบการเงิน

 2.1 ตรวจสอบการบันทึก O,F 3 3 9 ปานกลาง 3 3 9 ปานกลาง

 

2.2 ขอมูลการบันทึกบัญชีลาชา O 3 3 9 ปานกลาง 3 3 9 ปานกลาง

* หมายเหตุ : กลุมงาน 3 พันธกิจ ประกอบดวย 

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

2.กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา

3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ



ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก

E:External ความเสี่ยงที่ไมไดเกิดประจํา แตสงผลกระทบตอสัมฤทธิ์

ผลตามแผนกลยุทธ และไมสามารถคาดการณการเกิด

ความสูญเสียไดอยางแมนยํา รวมไปถึงเหตุการณที่เกิด

จากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม เชน ความ

เสี่ยงจากผลกระทบการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศ

ไทย และความเสี่ยงที่กระทบตอเปาหมายการเปน

มหาวิทยาลัยนานาชาติ ความเสี่ยงทางการเมือง การ

โยกยายผูบริหาร เปนตน

2.ความเสี่ยงเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนกลยุทธรวมไป

ถึงการตัดสินใจดานบริหารที่สงผลตอทิศทางของ

มหาวิทยาลัยในทางที่ไมสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ

     2.1 ความเสี่ยงดาน

ยุทธศาสตร

S:Strategic 

Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอม นโยบายของผูบริหาร เชน 

การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา 

ชื่อเสียง ลูกคา เปนตน

     2.2 ความเสี่ยงดานธรร

มาภิบาล

G:Governance  

  Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้น

จากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของ  อาจารยและบุคลากร

3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจําวัน 

กระบวนการทํางานที่ชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุ

เปาประสงค เชน ความเสี่ยงของกระบวนการหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน กระบวนการ เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศและคน

     3.1 ความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ

O:Operational 

 Risk

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จาก

วิธีการทํางาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพ

สัญลักษณ
ประเภทความเสี่ยง

(ตามเกณฑ สกอ.)
รายละเอียด

X4A0T



     3.2 ความเสี่ยงดาน

การเงิน

F:Financial 

Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินซึ่งมีผลทําให

มหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น 

หรือความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เชน การ

ผันผวนทางการเงินสภาพคลองอัตราดอกเบี้ย ขอมูล

เอกสารหลักฐานทางการเงิน การรายงานทางการเงินบัญชี

 การเงินและงบประมาณ เปนตน

     3.3 ความเสี่ยงกฎหมาย

 ระเบียบ ขอบังคับ

C:Compliance 

 Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ 

การปกปองคุมครองผูมีสวนไดเสีย การปองกันขอมูล

รวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ

     3.4 ความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัยจากอันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสิน

H:Hazard Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาจารย 

นักศึกษา บุคลากร ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ 

ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการสูญเสียทางชีวิตและ

ทรัพยสินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกอการราย 

เปนตน

     3.5 ความเสี่ยงดาน

ทรัพยากรบุคคล

Human 

Resource Risk

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พนักงาน และผูบริหารระดับสูง ขาด

ความรูหรือประสบการณ หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บุคลากรและระบบงาน ไม

สามารถดําเนินงาน

ตอไปไดตามปกติเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติ

     3.6 ความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

IT:Information 

 and 

Technology 

Risk

คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ สงผลใหในการปฏิบัติงานเกิด

ความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก



ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงต่ํา 1-3
ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ภายใตวิธีการจัดการความ

เสี่ยงที่มีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-9

ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได แตตองมีการควบคุมเพื่อ

ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถ

ยอมรับได

ระดับความเสี่ยงสูง  10-15
ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16-25

ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองเรง

จัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได

ทันที

ระดับ

ความเสี่ยง
ระดับคะแนน ความหมาย

X5A0T



ตารางที่ 3 สถานะดําเนินการ (Degree of Acceptance) 

สถานะดําเนินการ สัญลักษ คา รายละเอียด

1 1 ยังไมมีมาตรการรองรับ (Unaccepted Risk)

2 2
มาตรการที่มีอยูไมเพียงพอ จําเปนตองหามาตรการใหม

รองรับและ/หรือเปลี่ยนผูรับผิดชอบ (Volatile Risk)

3 3
ทํามาตรการเดิม แตตองเพิ่มความเขมขนในการ

ดําเนินงาน (Mitigating Risk)

4 4
มาตรการดีอยูแลวไมตองทําอะไรเพิ่มเติม (Accepted 

Risk)

การวิเคราะหระดับความ

ยอมรับหรือความพอใจใน

มาตรการที่ไดดําเนินการอยู

 แลวเปรียบเทียบกับระดับ

ความเสี่ยงและทรัพยากรที่

มีอยู โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้

X6A0T



ตารางที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

ศัพทที่นิยมใช

(กรมบัญชีกลาง)

การยอมรับความเสี่ยง
Risk 

Acceptance

Take (Accept)

การลด/การควบคุมความ

เสี่ยง

Risk 

Reduction

Treat (Control)

การกระจายความเสี่ยง Risk Sharing

Transfer (Transfer)

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Risk 

Avoidance

Terminate (Avoid)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารจัดการเพื่อควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดโอกาสและมูลเหตุที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายอันเปนผลจาก

ปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

การจัดการความเสี่ยง (Treat the Risks) เปนการกําหนดนโยบาย (Policies) มาตรการและวิธี

ปฏิบัติ (Procedures) เพื่อตามตอบสนองตอความเสี่ยง  (Risk Response) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได โดยใชวิธีดังตอไปนี้

การหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน การ

หยุดดําเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่

จะดําเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับ

ไดมากกวา เปนตน

4T’s Strategies รายละเอียด

การยอมรับใหมีความเสี่ยงปรากฏอยู เปนความเสี่ยงที่

หนวยงานสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่ดีอยูแลว เนื่องจากการดําเนินการในการ

จัดการกับความเสี่ยง ไมมีความคุมคาเพียงพอ หรือ

ทรัพยากรมีไมเพียงพอตอการดําเนินการในปงบประมาณ

การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความ

รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อ

จัดการความเสี่ยง เชน การออกแบบระบบการควบคุม

ภายใน ปรับปรุงแกไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การ

จัดทําแผนฉุกเฉิน การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย 

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เปนตน

การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางสวน

ไปยังผูอื่นที่มั่นใจวาสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นไดเปน

อยางดี ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เชน การ

ทําประกันภัย การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เปน
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ตารางที่ 5 วิธีการควบคุม

วิธีการควบคุม

การควบคุมเพื่อปองกัน 

(Preventive Control )

การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ 

(Detective Control)

การควบคุมโดยการชี้แนะ 

(Directive Control)

การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ

แกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ใหถูกตอง (Corrective 

การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง เปนวิธีการ

ควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหา

วิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่ง

กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ การ

รายละเอียด

การควบคุมลวงหนาเพื่อปองกันมิใหความเสี่ยงและขอผิดพลาดเกิดขึ้น เปน

วิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาด

้การควบคุมโดยการคนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เชน การทวนสอบ การ

วิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง เปนตน จัดเปนวิธีการ

่ ้ ่ ่ ้การควบคุมโดยการชี้แนะที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน ซึ่งเปน

่ ่
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ตารางที่ 6 ตัวอยางเกณฑการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

1=นอยมาก 2=นอย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

5 ปตอครั้ง 2-3 ปตอครั้ง 1 ปตอครั้ง 1-6 เดือนตอครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง 1 เดือนตอครั้ง หรือมากกวา

มีโอกาสเกิดนอยกวา  5% มีโอกาสเกิด  5% - 10% มีโอกาสเกิด 11% - 15% มีโอกาสเกิด  16% - 20% มีโอกาสเกิดมากกวา 20%

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ ยากที่จะเกิดขึ้น ไมนาจะเกิดขึ้นหรือเกิดไดนอย มีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดคอนขางสูงหรือบอย มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

• ดานการเงิน นอยกวา 1,000 บาท 1,001- 5,000 บาท 5,001- 10,000 บาท 10,001- 30,000 บาท เกิน 30,000 บาท

• ดานเวลา
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการไม

เกิน 1   เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 1-2  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 2-4  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 4-6  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 6  เดือน

• ดานชื่อเสียงของ

องคกร
ไมมีการเผยแพรขาว

มีการลงขาวในหนังสือพิมพใน

ประเทศบางฉบับ 1  วัน

มีการลงขาวในหนังสือพิมพใน

ประเทศหลายฉบับ 2-3วัน

มีการเผยแพรขาวเปนวงกวางใน

ประเทศและมีการเผยแพรขาวอยู

วงจํากัดในตางประเทศ

มีการเผยแพรขาวทั้งจากสื่อภายใน

และตางประเทศเปนวงกวาง

• ดานความปลอดภัย เดือดรอน รําคาญ บาดเจ็บเล็กนอยหรือไมมีผลตอสุขภาพ บาดเจ็บตองรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต

• ดานบุคลากร
สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัติงานบอยครั้ง

ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิตและ

บรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมได

ขึ้นเงินเดือน

ถูกเลิกจางออกจากงานและอันตราย

ตอรางกายและชีวิตโดยตรง

• ดานประสิทธิผล ต่ํากวาเปาหมายไมเกิน 5% ต่ํากวาเปาหมาย 5-10% ต่ํากวาเปาหมาย 11-15% ต่ํากวาเปาหมาย 16-20% ต่ํากวาเปาหมายเกิน 20%

• ดานการดําเนินงาน

ตามแผน

ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา 

90%
ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 80-89% ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 70-79% ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 50-69%

ดําเนินงานสําเร็จตามแผนนอยกวา

50%

ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจนอยกวา

80 % ขึ้นไป 70-79% 60-69% 50-59 % 50%

• ดานผลงานวิจัย
มีผลงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยเพิ่มขึ้น

ตามเปาหมาย
มีผลงานวิจัยมากกวาปที่ผานมา มีผลงานวิจัยเทากับปที่ผานมา มีผลงานวิจัยนอยกวาปที่ผานมา

ไมมีผลงานวิจัย/ไมมีการดําเนินการ

วิจัย

• ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
เกิดเหตุเล็กนอยที่ไมมีความสําคัญ เกิดเหตุเล็กนอยที่แกไขได ระบบมีปญหาแตมีความสูญเสียไมมาก

เกิดความเสียหายอยางมากตอความ

ปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ

เกิดความสูญเสียตอระบบ  IT ที่

สําคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหาย

อยางมากตอความปลอดภัยของ

ขอมูลตาง ๆ

• ดานเปาหมายของ

องคกร

แทบไมมีมีผลกระทบตอเปาหมาย

และชื่อเสียงของอคกรเลย

มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง

และชื่อเสียงของอคกรนอย

มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง

และชื่อเสียงของอคกรบาง

มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียง

ของอคกรในระดับสูง

มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียง

ของอคกรในระดับสูงมาก

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)

• ดานความพึงพอใจ

X9A0T


	สารบัญ
	บทนำ
	KMUTT-RM1
	KMUTT-RM2
	1
	2
	3
	4
	5
	6



