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คํานํา
คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค;เพื่อใหBอาจารย;และ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ใชBเปCนคูมือในการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินดBวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขBอ 6 กําหนดใหBหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูBกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมอยางนBอย ป%ละ 1 ครั้ง ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดB
ปรับปรุงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอร;มและ
รูปแบบการจัดทํารายงานตBองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเพื่อใหBสอดคลBองกับหลักการบริหารกิจการบBานเมืองที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดลBอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู
เสมอ
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ไดB กําหนดมาตรฐานและตั วบงชี้ การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อใหBสถาบันอุดมศึกษาใชBเปCนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบงชี้ที่
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหBสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปLจจัย กิจกรรม
และกระบวนการการดําเนินงานที่อาจเปCนมูลเหตุความเสียหาย เพื่อใหBระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมไดB เพื่อปMองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปLญหา รวมทั้งมีแผนสํารอง
ตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหBมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรBอมใชBงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปMาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;เปCนสําคัญ และใหBสามารถบริหารจัดการภายใน
คณะดําเนินตอไปและบรรลุเปMาหมายที่กําหนด ไดBแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ เพื่อรวมกันพิจารณา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ
คูมือการบริหารความเสี่ยง เนื้อหาภายในเอกสารประกอบดBวยบริบทที่เกี่ยวของหนBาที่และความรับผิดชอบ
ของผูBที่เกี่ยวขBอง ในระดับตางๆ เหตุผลความจําเปCนในการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทํารายงานเสนอ
ตอผูBรับผิดชอบกํากับดูแล รวมทั้งไดBรวบรวมแบบฟอร;มที่ใชBดําเนินการไวBในภาคผนวกแลBว กรอบแนวทางที่จัดทําขึ้นนี้หวัง
วาคณะจะไดBนําไปประยุกต;ใชBรวมกับ ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ในทุกภารกิจทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

(ผูBชวยศาสตราจารย;ทรงพลธนฤทธ; มฤครัฐอินแปลง)
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตBนจากการที่ผูBบริหารตลอดจนบุคลากรในองค;กรไดBทําความเขBาใจใหB
ตรงกันตอคํานิยามของความเสี่ยง เพื่อใหBทุกคนสามารถบงชี้ความเสี่ยงและโอกาสไดBในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผูBบริหารมักประสบกับเหตุการณ;ที่มีความไมแนนอน ตลอดเวลาเหตุการณ;เหลานั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกตอการบริหารงานขององค;กร โดยผลในเชิงลบนั้นถือวาเปCนความเสี่ยง สวนผลในเชิงบวกชวย
สรBางโอกาสใหBองค;กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้
1. สนับสนุนใหBองค;กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค;กรยอมรับไดB
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหBแกองค;กร เพื่อใหBสามารถบริหารจัดการความ
ไมแนนอนของความเสี่ยงไดB
3. เปCนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ดี
4. เปCนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
5. สะทBอนใหBเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ
6. สรBางฐานขBอมูลที่มีประโยชน;ตอการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ชวยใหBการพัฒนาองค;กรเปCนไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสําคัญดังกลาวมหาวิทยาลัยตBองมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหBองค;กรมีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค;และเปMาหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเปCนการปฏิบัติตามระบบตางๆ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดBวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ที่กําหนดใหBหนวยงานของรัฐตBองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนBอยป%ละหนึ่งครั้ง
2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป%การศึกษา 2557 องค;ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ;ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณ;ของคณะภายใตBเกณฑ;ขBอที่ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปCนผลจากการวิเคราะห;และ
ระบุปLจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปLจจัยภายนอก หรือปLจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดBที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบั
2. นและใหBระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซึ่งมีเกณฑ;มาตรฐาน ประกอบไปดBวย
2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํ างานบริห ารความเสี่ ย งโดยมี ผูBบ ริ หารระดับ สู งและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปCนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.2 มี ก ารวิ เ คราะห; แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งและปL จ จั ย ที่ ก อใหB เ กิ ด ความเสี่ ย งอยางนB อ ย 3 ดB า น
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
2.2.1 ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ)
2.2.2 ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน
2.2.3 ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.4 ความเสี่ ย งดB า นการปฏิ บั ติ ง าน เชน ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน
ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลBอม
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2.2.5 ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารย;และบุคลากร
2.2.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดBจากการวิเคราะห;
ในขBอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนBอยป%ละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและขBอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชBในการปรับแผนหรือวิเคราะห;
ความเสี่ยงในรอบป%ถัดไป
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหBฝeายบริหาร / ฝeายปฏิบัติการ เขBาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหBผูBปฏิบัติงานไดBรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใหBมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปCนระบบและตอเนื่อง
4. เพื่อเปCนเครื่องมือในการสื่อสารและสรBางความเขBาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร;ของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใชBเปCนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปลา หรือเหตุการณ;ไมพึงประสงค; ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหBการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค;และเปMาหมายขององค;กรทั้งในดBานยุทธศาสตร; การปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหาร ซึ่งอาจเปCนผลทางบวกดBวยก็ไดB โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดBรับและโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ; ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk
ความเสี่ยงจําแนกไดBเปCน 4 ลักษณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Strategic Risk
Operational Risk
Financial Risk
Hazard Risk

–
–
–
–

ความเสี่ยงที่เกี่ยวขBองในระดับยุทธศาสตร;
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขBองในระดับปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขBองกับดBานการเงิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวขBองในดBานความปลอดภัยจากอันตราย
ตอชีวิตและทรัพย;สิน
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ป<จจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตBนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหBไมบรรลุ
วัตถุประสงค;ที่กําหนดไวB โดยตBองระบุไดBดBวยวาเหตุการณ;นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดBอยางไร และ
ทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปCนสาเหตุที่แทBจริง เพื่อจะไดBวิเคราะห;และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดBอยางถูกตBอง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห;
ความเสี่ ย ง และจัด ลํ า ดับ ความเสี่ ยง โดยการประเมิ น จากโอกาสที่ จะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ;ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ นแรงของความเสีย หายที่ จะเกิ ดขึ้ นหากเกิ ด
เหตุการณ;ความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดBจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปLจจัยเสี่ยงแบงเปCน 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง นBอย และนBอยมาก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชBในการบริหารจัดการใหB
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ;ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ;ความเสี่ยงลดลงอยูใน
ระดับที่องค;กรยอมรับไดB ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปCนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม
คุBมคาในการจัดการควบคุมหรือปMองกันความเสี่ยง
2. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปCนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหBอยูในระดับที่องค;กรยอมรับไดB
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปCนการกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหBผูBอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปCนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง
และหนวยงานไมอาจยอมรับไดB จึงตBองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้น
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปLจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องค;กรจะเกิดความ
เสียหาย ใหBระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องค;กรยอมรับไดB ประเมินไดB
ควบคุมไดB และตรวจสอบไดBอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปMาหมาย ทั้งในดBานกลยุทธ; การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไมแนนอนจากปLจจัยภายนอก โดยไดBรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองค;กร
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ความไมLแนLนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไมคงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง ผลเหตุการณ;และ
สิ่งตาง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดBทั้งที่เปCนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย เชน ภูมิอากาศ
อุบัติภัยตางๆ
ป< ญหา หมายถึ ง สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น และมั กจะสงผลในทางลบ เปC น อุ ป สรรคตอเปM า หมายการดํ า เนิ น การ
จําเปCนตBองมีการแกBไข เพราะมิเชนนั้นปLญหาดังกลาวอาจกอใหBเกิดความเสียหายตามมาปLญหาอาจมิไดBเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไมไดBกลายเปCน
ปLญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิ งลบ หรือถB าเปCน เชิงลบ ก็อาจมีความเสีย หายมากหรื อนBอย
แตกตางกัน
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําใหBการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค; แบงไดB 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปMองกัน (Preventive Control) เปCนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปMองกัน
ไมใหBเกิดความเสี่ยงและขBอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุมเพื่อใหBตรวจพบ (Detective Control) เปCนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคBนพบ
ขBอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลBว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปCนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุBนใหBเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ที่ตBองการ
4. การควบคุ มเพื่ อการแกB ไข (Corrective Control) เปC น วิ ธี การควบคุ มที่ กํา หนดขึ้ น เพื่ อแกB ไข
ขBอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหBถูกตBอง หรือเพื่อหาวิธีการแกBไขไมใหBเกิดขBอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
การติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ กิ จ กรรม หมายถึ ง ลั ก ษณะ ขอบเขตและความถี่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ มภายในในระดั บ กิ จ กรรมซึ่ งรวมทั้ งวิ ธี การติ ด ตามการควบคุ มระหวางการปฏิ บั ติ งาน
(Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเปCนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม
ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชBไดBกับทุกกิจกรรม เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน
ความแตกตางของกฎหมายระเบียบ ขBอบังคับที่เกี่ยวขBอง วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละกิจกรรม
ตอการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค;ของหนวยงานโดยรวม
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ป<จจัยที่มีผลตLอความเสี่ยง
ปLจจัยที่มีผลตอโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดBดังนี้
1. ป<จจัยภายในองคกร
1.1 ขนาดขององคกร
องค;กรขนาดใหญที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจาย มีผูBเกี่ยวขBองมากยอมมีความ
เสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองค;กรขนาดเล็ก
1.2 ความสลับซับซ&อน
การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดออน ยุงยาก สลับซับซBอน ยอมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ไดBมากกวาการบริหารกิจการงานที่ไมยุงยากซับซBอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือขาย
1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพยอมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงไดB
และองค;กรที่มีกฎหมายหรือระเบียบขBอบังคับใหBองค;กรตBองมีระบบควบคุมภายในที่เขBมงวด เพื่อเปCนหลัก
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเทานั้น
1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององคกร
องค;กรที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกBาวหนBาแบบกBาวกระโดดกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานตBองแขงกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงตอความผิดพลาดยอมมีสูง
1.5 ความสามารถของฝVายบริหาร
กิจกรรมใดมีผูBบริหารที่หยอนความสามารถ หรือดBอยความสามารถโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา
1.6 การทุจริตทางการบริหาร
การทุจริตทางการบริหารเปCนความเสี่ยงที่มีอันตรายอยางยิ่ง เพราะเกิดขึ้นไดBจากการกระทํา
ของผูBบริหารที่ขาดความซื่อตรงตอหนBาที่และความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดBยากกวาปกติทําใหB
มูลคาความเสียหายมีคาสูงยอมสงผลตอความอยูรอดขององค;กร
1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อมการควบคุม
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดลB อ มที่ ส งผลกระทบใหB เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ตอองค; ; ก ร เชน
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูBบริหารทําใหBBนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน
พนักงานที่สําคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
1.8 พนักงานศีลธรรมเสื่อม
การรับพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวBในองค;กร มีความเสี่ยงตอความขัดแยBง ความ
แตกแยกทํ า ใหB B ข าดความสามั ค คี มี ก ารแบงพวก แบ งกลุ มสู ญ เสี ย การควบคุ ม นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ ม
เสียใหBกับองค;กร
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2. ป<จจัยภายนอกองคกร
2.1 ความเสี่ยงจากภาครัฐ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขBอบังคับที่อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต
2.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
2.5 ฯลฯ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปLจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ โดยลด
มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหBBเกิดความเสียหาย เพื่อใหBBระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน
อนาคตอยู ในระดับที่สามารถยอมรับไดBประเมินไดBควบคุมไดBและตรวจสอบไดBอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปMMาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองค;กรและเปMMาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําป%เปCนสําคัญ
ประโยชนที่ได&จากการบริหารความเสี่ยง
1. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไมถึง
2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดB
4. สรBางโอกาส
5. สรBางคุณคาใหBการทํางาน
6. สนับสนุนการตัดสินใจของผูBบริหาร
7. สรBางภาพลักษณ;ที่ดีใหBองค;กร
8. ปกปMองการปฏิบัติงาน
9. เปCนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
10. มองเปMาหมายในภาพรวม
ประเภทของความเสี่ยง
เนื่ องจากความเสี่ ย งมี มากมายหลายเรื่ อง หลายแหลงที่ ม า แตความเสี่ ย งที่ ไดB กํา หนดไวB สํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดBวย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมดBานตางๆ ดังนี้
1. ความเสีย่ งดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
(Resources Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจายงบประมาณไมเปCนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด
งบประมาณที่ไดBรับไมสอดคลBองกับสถานการณ;ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหBการจัดสรรไมเพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานที่
2. ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ; แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลBองกับปLจจัยภายในและ
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สภาพแวดลBอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน;พันธกิจ หรือสถานะขององค;กร แหลงที่มาของ
ความเสี่ยงดBBานกลยุทธ; สามารถจําแนกไดB 2 ประเภท คือ ปLจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดBแก ภาวการณ;;การ
แขงขั น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐ บาล กระแสสั งคม การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ปL จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ ปLจจัยทางการเมือง สวนปLจจัยความเสี่ยงภายใน ไดBแก ปLLจจัยภายในที่องค;;กรสามารถควบคุมไดB
แตสงผลกระทบหรื อ เปC น อุ ป สรรคตอการดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ; ; เ พื่ อ ใหB บ รรลุ เ ปM า หมาย ไดB B แ ก
โครงสรB า งองค; ก รกระบวนการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ความเพี ย งพอของขB อ มู ล และเทคโนโลยี สํ า หรั บ
การใหBบริการ เปCนตBน
3. ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ย งที่ เกิ ดจากการไมสามารถปฏิ บัติ ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ขB อบั งคับ ที่ เกี่ ยวขB องไดB หรือ นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับที่มีอยูไมเหมาะสมเปCนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
สงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององค;กรทําใหBไมบรรลุวัตถุประสงค;และเปMาหมายที่กําหนด
5. ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอาจารย;และบุคลากรประพฤติไม
เหมาะสมสรBางความเสียหายที่สงผลตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปCนผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรง
และทางอBอม สงผลตอภาพพจน;และความนาเชื่อถือขององค;กร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ;ภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการดําเนินขององค;กรที่มีผลทําใหBเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลBอมทั้งภายใน
และภายนอกองค;กร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

6

การติดตามผล

5

สรุปผลการดําเนินการ
การจัดการความเสี่ยง

4

กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

3

ประเมินและวิเคราะห;ความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง
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1. การระบุความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 1 หน&า 17)
ขั้นตอนการวิเคราะห;และระบุความเสี่ยงเปCนขั้นตอนที่สําคัญมาก เปCนการทําความเขBาใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ;หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไมบรรลุวัตถุประสงค;ที่กําหนด รวมทั้งการดูแลปMองกันรักษาทรัพย;สินของ องค;กรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององค;กรวิธีหนึ่ง คือการประชุมรวมกันของหนวยงานตางๆในองค;กรเพื่อทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจสงรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององค;กรใหBแตละ หนวยงานประกอบดBวย
แบบฟอร;มการประเมินหนวยงานดBานความเสี่ยงมาวิเคราะห;ความเสี่ยง การระบุ ความเสี่ยงควรประกอบดBวย
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดBานตางๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน
3. ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดลBอม
5. ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และ
บุคลากร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ;ภายนอก
2. ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
เปCนการประเมินเพื่อวัดความเปCนไปไดBของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปLจจัยเสี่ยงทั้ง 6 ดBาน โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไวB แลBวทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ
2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Probability) หมายถึงความนาจะเปCนที่จะเกิดเหตุการณ;ที่นํามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากนBอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาส
นBอยมาก
นBอย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
1 ครั้งในชวง 5 ป%
1 ครั้งในชวง 2 - 4 ป%
1 ครั้งในชวง 1 ป%
1 ครั้งในชวง 2 – 6 เดือน
1 ครั้งในชวง 1 เดือน
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2.2 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity/Impact) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิด จาก
เหตุ ก ารณ; ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ คาดคะเนวาจะเกิ ด เหตุ ก ารณ; นั้ น ๆ และเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แลB ว จะเกิ ด ความรุ น แรงหรื อ
ผลกระทบกับสิ่งตางๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในความเสี่ยง ดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ) ดBานความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน ดBานความ
เสี่ ย งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ดB า นความเสี่ ย งดB า นการปฏิ บั ติ ง าน เชน ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริ ห ารหลั กสู ต ร การบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบงาน ระบบประกั น คุ ณภาพการศึ กษา บุ คลากรใน
หนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ดBานความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และบุคลากร และดBานความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณ;ภายนอก
ด&านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ)
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,0001 – 250,000 บาท
250,001 – 10,000,000 บาท
มากกวา 10,000,000 บาท

ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %
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ด&านยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %

ด&านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ
ระดับ
1
2

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา

3
4
5

ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขBอบังคับที่ไมมีนัยสําคัญ
การละเมิดขBอกฎหมายที่ไมมีนัยสําคัญ
การฝeาฝ}นกฎขBอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรื อ
รายงาน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินคดี
และ/หรือเรียกรBองคาเสียหายหากเปCนไปไดB
การละเมิดขBอกฎหมายที่สําคัญ
การฟMองรBองดําเนิ นคดีและเรีย กรBองคาเสี ยหายที่สําคั ญ
ซึ่งเปCนคดี ที่สําคัญมากรวมถึงการฟMองรBองที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของผูBที่ไดBรับความเสียหาย

ด&านการปฏิบัติงาน เชLน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนLวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล&อม
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %

คูมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

14
ด&านบุคลากรและความเสี่ยงด&านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนBอยและในระยะเวลาสั้นๆ นBอยกวา 1 สัปดาห;
มีผลกระทบนBอยและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1 สัปดาห; – 1 เดือน
มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1-6 เดือน
มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลาสั้นๆ /ปานกลาง ระหวาง 6-12 เดือน
มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลานาน มากกวา 1 ป%

ด&านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

5

สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนBอยสามารถแกBไขหรือควบคุมไดB
มีผลกระทบนBอยตBองใชBเวลาในการแกBไขในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห;
มีผลกระทบปานกลางตBองใชBเวลาในการแกBไข ระหวาง 1 สัปดาห; – 1 เดือน
มีผลกระทบ รุนแรง ตBองใชBเวลาในการแกไขระหวาง 1 – 6 เดือน
มีผลกระทบรุนแรงมาก ตBองใชBทรัพยากรและเวลานานในการแกBไข
มากกวา 6 เดือน

2.3 การพิจารณาความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน&า 18)
หลังจากประเมินความเปCนไปไดBของโอกาสที่เกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปLจจัยเสี่ยงตางๆ โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไวBแลBวทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง
ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)
นBอยมาก
นBอย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
1 ครั้งในชวง 5 ป%
1 ครั้งในชวง 2 - 4 ป%
1 ครั้งในชวง 1 ป%
1 ครั้งในชวง 2 – 6 เดือน
1 ครั้งในชวง 1 เดือน
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2.4 จัดลําดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน&า 18)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ;ระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยูที่ 3 ระดับ โดยแตละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชBในการบริหารความ
เสี่ยงตอดังตาราง
3

มีคาระหวาง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดB

2

มีคาระหวาง 10-19 (สูง) F1

ความเสี่ยงสูง

1

มีคาระหวาง 1-9(ต่ํา) O , P

ความเสี่ยงที่ยอมรับไดB

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน&า 18)
ระดับ
ความเสี่ยง
การปฏิบัติและเวลาที่ใช&
3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดB งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดBจนกวาจะลดความเสี่ยงลงถBาไม
สามารถลดความเสี่ ยงลงไดBถึงแมB จะใชB ความพยายามอยาง
เต็มที่แลBวก็ตามจะตBองหยุดทํางานนั้น
2
ความเสี่ยงสูง
ตB อ งลดความเสี่ ย งกอนที่ จ ะเริ่ ม ทํ า งานไดB ตB อ งจั ด สรร
ทรัพยากรและมาตรการใหBเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวขBองกับงานที่กําลังทําอยูจะตBองทําการแกBไข
อยางเรงดวน
1
ความเสี่ยงยอมรับไดB ไมตBองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ
ทํ า เมื่ อ เห็ น วาคุB มคาหรื อ การปรั บ ปรุ ง ไมตB อ งเสี ย คาใชB จ าย
เพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงตBองทําเพื่อใหBแนใจวาการ
ควบคุมยังคงมีอยู
เมื่อหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลBว หนวยงานจะตBองทํา
การ ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 3 ระดับ 2 ถือวามีนัยสําคัญใหBวางแผนการควบคุมและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 เมื่อพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงแลBวเห็นวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดBดBวยตนเองจึงไมตBองรายงาน แตความเสี่ยงใน
ระดับ 3 และ 2 หนวยงานจะตBองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอยางเปCนทางการและตBองรายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 3 หน&า 19)
กิ จ กรรมควบคุ มความเสี่ ย ง เปC น กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ทุ ก คนทุ ก ระดั บ ในองค; ก รรวมกั น
กําหนดขึ้น เพื่อสรBางความมั่นใจในการดําเนินการอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค;ขององค;กร
หรือหนวยงาน ซึ่งกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้
3.1 การดําเนินการควบคุมเพื่อปองกันเปCนการกําหนดกิจกรรมที่นํามาใชBในควบคุมความเสี่ยง
3.2 การควบคุมที่มีอยูแลBวเปCนกิจกรรมที่จะนํามาใชBในควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยูและยังไมมีหรือ
มีแตยังไมสมบูรณ; โดยใชBเครื่องหมาย
√ หมายถึง มีอยูแลBว
X หมายถึง ไมมี
O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ;
3.3 ผลของการควบคุมที่มีอยูแลBวเปCนที่ทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชBเครื่องหมาย
√
X
O

หมายถึง ไดBผลตามความคาดหมาย
หมายถึง ไมไดBผลตามความคาดหมาย
หมายถึง ไดBผลแตยังไมสมบูรณ;

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 4 หน&า 20)
เมื่ อความเสี่ ย งไดB รับ การประเมิ น และบงชี้ ต ามระดั บ ความสํ า คั ญ แลB ว ตB องมี การประเมิ น วิ ธี การ
จัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดBเพื่อใหBการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูBประเมินตBองเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ;ใหBอยูในชวงที่องค;กรสามารถยอมรับไดB (Risk Tolerance) หลักการ
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ
4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยูในปLจจุบันอยูภายในระดับที่ตBองการและยอมรับไดB
แลBวโดยไมตBองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดBอีก
4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงใหBอยูในระดับที่ยอมรับไดB
4.3 การถายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูBอื่นใน การ
จัดการความเสี่ยง
4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ;
ที่กอใหBเกิดความเสี่ยงผูBบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขBางตBนและดําเนินการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งอี กครั้ ง หลั ง จากที่ ไ ดB มีก ารจั ด การความเสี่ ย งในชวงเวลาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ดู ว าการบริ ห าร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม
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5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 5 หน&า 21)
สรุปผลกิจกรรมที่ใชBในการจัดการความเสี่ยงประกอบดBวย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุม ระดับ
ความเสี่ ย ง การจั ด การความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ควบคุ ม ระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน เพื่ อใหB แตละหนวยงาน
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไวB
6. การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 6 หน&า 22)
การติดตามผลเพื่อใหBเกิดความมั่นใจวาความเสี่ยงไดBมีการควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิผลจึง
ตB อ งมี ก ารติ ด ตามผลประกอบดB ว ย ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ค วบคุ ม ผลลั พ ธ; ข องการทํ า กิ จ กรรม
ระยะเวลาการ ดําเนินงาน ความคืบหนBาปLญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้
6.1 หนวยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห;และบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ระบบ
การควบคุมภายในที่ ว างไวBเ พี ยงพอเหมาะสมมี ประสิทธิ ภาพมีการปฏิ บัติ งานจริงและมี ประสิทธิ ผลสามารถ
ปMองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.2 มีการตรวจสอบเพื่อแนะนําใหBปรับปรุงขBอบกพรองใหBเหมาะสมกับเวลา
6.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารที่ 1

ระบุความเสี่ยง
หนLวยงาน .............................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ด&านการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เชน อาจารย;ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนBอย
ด&าน ฯลฯ

หมายเหตุ

ป<จจัยเสี่ยง
แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการมีอยูนBอยหรือยังไมเหมาะสม

S1 มีคLาระหวLาง 20 - 25 (สูงมาก) , F มีคLาระหวLาง 10 ‐ 19 (สูง) และ O, P มีคLาระหวLาง 1 - 9
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เอกสารที่ 2

การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
หนLวยงาน .................................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม

รายละเอียดความสูญเสีย
(ป<จจัยเสี่ยง)

ด&านการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เชน
แรงจูงใจในการขอตําแหนง
อาจารย;ประจําที่ดํารง
ทางวิชาการมีอยูนBอยหรือ
ตําแหนงทางวิชาการมีนBอย ยังไมเหมาะสม
ด&าน ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสียง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

5

4

20
(สูงมาก)

3
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดB

หมายเหตุ 1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยูLในระดับ 2 หรือ 3) ต&องนํามาจัดการความเสี่ยงตLอไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีคLาระหวLาง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมLได&) 2 มีคLาระหวLาง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคLาระหวLาง 1 - 9 (ความเสี่ยงยอมรับได&)
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เอกสารที่ 3

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
หนLวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลําดับ
1

ความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยูLแล&ว การควบคุมที่มีอยูLแล&ว
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ได&ผลหรือไมL
(1)
(2)
(3)
(4)
ด&านการเรียนการสอน
อาจารย;ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานใหB
√
O
วิชาการมีนBอย
มีความเหมาะสมและตอบสนอง
ขBอกําหนดการขอกําหนดตําแหนง
วิชาการตามวาระ

หมายเหตุ
ชLอง 3
ชLอง 4

วิธีการความเสี่ยง

หมายเหตุ

(5)

(6)

√

ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

√ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ; , X หมายถึง ไมมี
√ หมายถึง ไดBผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ไดBผลบBางแตไมสมบูรณ; , X หมายถึง ไมไดBผลตามที่คาดหมาย
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เอกสารที่ 4

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
หนLวยงาน ...............................................................................................................................................................................................................................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด&านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
ด&านการเรียนการสอน

การควบคุมที่มีอยูL

ระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูL
(ป<จจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

อาจารย;ประจําที่ดาํ รงตําแหนง
ทางวิชาการมีนBอย

ปรับปรุงระเบียบเรื่อง
ภาระงานใหBมีความ
เหมาะสมและตอบสนอง
ขBอกําหนดการขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการตามวาระ

3

การควบคุม

แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการมี -จัดทําแผนการกําหนดการ
อยูนBอยหรือยังไมเหมาะสม
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหBมีเวลาทีช่ ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
นาย ก

ชื่อผูBรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนBาสวนงาน................................................................
ตําแหนง....................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ....................................
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24
เอกสารที่ 5
แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด&านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(เอกสารที่ 4 ชอง 1)
อาจารย;ประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการมีนBอย
วัตถุประสงค;
มีการสงเสริมใหBอาจารย;ประจําทํา
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

ชื่อสLวนงานยLอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สLวน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปpสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
การควบคุมที่มีอยูL
การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมีอยูL
การปรับปรุงการ
การควบคุม
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ

(เอกสารที่ 4 ชอง 4)

(เอกสารที่ 4 ชอง 5)

(เอกสารที่ 4 ชอง 6)

(เอกสารที่ 4 ชอง 7)

ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานใหB X : ไมไดBผลตามที่
คาดหมาย
มีความเหมาะสมและตอบสนอง
ขBอกําหนดการขอกําหนดตําแหนง
วิชาการตามวาระ

แรงจูงใจในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
มีอยูนBอยหรือยังไม
เหมาะสม

จัดทําแผนการกําหนดการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหBมีเวลาทีช่ ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
นาย ก

(เอกสารที่ 4 ชอง 2)

หมายเหตุ

ชื่อผูBรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนBาสวนงาน...............................................................
ตําแหนง....................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ...............
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25
เอกสารที่ 6
แบบติดตาม ปย.2
ชื่อสLวนงานยLอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สLวน)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ...................................ถึง..............................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด&านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
อาจารย;ประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการมีนBอย
วัตถุประสงค;
มีการสงเสริมใหBอาจารย;ประจําทํา
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

การประเมินผล
การควบคุม
X : ไมไดBผลตาม
ที่คาดหมาย

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยูL
แรงจูงใจในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
มีอยูนBอยหรือยังไม
เหมาะสม

การปรับปรุง
การควบคุม
จัดทําแผนการกําหนด
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหBมีเวลาที่
ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคล

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ
ต.ค. 56 – ก.ย. 57
นาย ก

ผลการดําเนินการ

ป<ญหา
และ
อุปสรรค

ดําเนินการแลBวเสร็จตามกําหนด
ดําเนินการแลBว ลาชBากวากําหนด
ยังไมดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อผูBรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนBาสวนงาน...............................................................
ตําแหนง................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .......................
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