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คํานํา 
 
 

คู�มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ;  ในพระบรมราชูปถัมภ;  จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือใหBอาจารย;และ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ;  ใชBเปCนคู�มือในการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ�นดินดBวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขBอ 6 กําหนดใหBหน�วยรับตรวจรายงานต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
ผูBกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมอย�างนBอย ป%ละ 1 ครั้ง ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินไดB
ปรับปรุงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอร;มและ
รูปแบบการจัดทํารายงานตBองปฏิบัติตามระเบียบดังกล�าวเพ่ือใหBสอดคลBองกับหลักการบริหารกิจการบBานเมืองท่ีดี 
และการบริหารความเสี่ยงมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดลBอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู�
เสมอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดBกําหนดมาตรฐานและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือใหBสถาบันอุดมศึกษาใชBเปCนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ�งชี้ท่ี 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหBสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปLจจัย กิจกรรม
และกระบวนการการดําเนินงานท่ีอาจเปCนมูลเหตุความเสียหาย เพ่ือใหBระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ียอมรับและควบคุมไดB เพ่ือปMองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปLญหา รวมท้ังมีแผนสํารอง
ต�อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหBม่ันใจว�าระบบงานต�างๆ   มีความพรBอมใชBงาน มีการปรับปรุงระบบอย�างต�อเนื่องและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปMาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;เปCนสําคัญ และใหBสามารถบริหารจัดการภายใน
คณะดําเนินต�อไปและบรรลุเปMาหมายท่ีกําหนด ไดBแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ  เพ่ือร�วมกันพิจารณา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ 

คู�มือการบริหารความเสี่ยง เนื้อหาภายในเอกสารประกอบดBวยบริบทท่ีเก่ียวของหนBาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูBท่ีเก่ียวขBอง  ในระดับต�างๆ เหตุผลความจําเปCนในการดําเนินงาน ข้ันตอนการดําเนินงานและการจัดทํารายงานเสนอ 
ต�อผูBรับผิดชอบกํากับดูแล รวมท้ังไดBรวบรวมแบบฟอร;มท่ีใชBดําเนินการไวBในภาคผนวกแลBว กรอบแนวทางท่ีจัดทําข้ึนนี้หวัง
ว�าคณะจะไดBนําไปประยุกต;ใชBร�วมกับ ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ในทุกภารกิจท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
                                                                   (ผูBช�วยศาสตราจารย;ทรงพลธนฤทธ;  มฤครัฐอินแปลง) 
                    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตBนจากการท่ีผูBบริหารตลอดจนบุคลากรในองค;กรไดBทําความเขBาใจใหB
ตรงกันต�อคํานิยามของความเสี่ยง เพ่ือใหBทุกคนสามารถบ�งชี้ความเสี่ยงและโอกาสไดBในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผูBบริหารมักประสบกับเหตุการณ;ท่ีมีความไม�แน�นอน ตลอดเวลาเหตุการณ;เหล�านั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกต�อการบริหารงานขององค;กร โดยผลในเชิงลบนั้นถือว�าเปCนความเสี่ยง ส�วนผลในเชิงบวกช�วย
สรBางโอกาสใหBองค;กร ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้  

1.  สนับสนุนใหBองค;กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองค;กรยอมรับไดB   
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพใหBแก�องค;กร เพ่ือใหBสามารถบริหารจัดการความ

ไม�แน�นอนของความเสี่ยงไดB  
3.  เปCนส�วนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานท่ีดี   
4.  เปCนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน   
5.  สะทBอนใหBเห็นภาพรวมของความเสี่ยงต�างๆ ท่ีสําคัญ   
6.  สรBางฐานขBอมูลท่ีมีประโยชน;ต�อการบริหารและปฏิบัติงาน   
7.  ช�วยใหBการพัฒนาองค;กรเปCนไปทิศทางเดียวกัน   
นอกจากความสําคัญดังกล�าวมหาวิทยาลัยตBองมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหBองค;กรมีการดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค;และเปMาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนและเปCนการปฏิบัติตามระบบต�างๆ ดังนี้  

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าดBวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
ท่ีกําหนดใหBหน�วยงานของรัฐตBองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินอย�างนBอยป%ละหนึ่งครั้ง   
  2   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป%การศึกษา 2557 องค;ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ;ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ 
เอกลักษณ;ของคณะภายใตBเกณฑ;ขBอท่ี 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปCนผลจากการวิเคราะห;และ
ระบุปLจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปLจจัยภายนอก หรือปLจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมไดBท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและใหBระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซ่ึงมีเกณฑ;มาตรฐาน ประกอบไปดBวย 2.  

2.1 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูBบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปCนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2.2 มีการวิเคราะห;และระบุความเสี่ยงและปLจจัยท่ีก�อใหBเกิดความเสี่ยงอย�างนBอย 3 ดBาน         
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย�างต�อไปนี้  

2.2.1  ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ) 
2.2.2  ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน  
2.2.3  ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
2.2.4 ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร      

การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน�วยงาน 
ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลBอม 



5 

 

                         คู�มอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) 

 

2.2.5 ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารย;และบุคลากร 

2.2.6 ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดBจากการวิเคราะห; 

ในขBอ 2  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต�อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

อย�างนBอยป%ละ 1 ครั้ง   
6. มีการนําผลการประเมินและขBอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชBในการปรับแผนหรือวิเคราะห;

ความเสี่ยงในรอบป%ถัดไป 
 

วัตถุประสงค�ในการบริหารความเส่ียง  
1. เพ่ือใหBฝeายบริหาร / ฝeายปฏิบัติการ  เขBาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2. เพ่ือใหBผูBปฏิบัติงานไดBรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือใหBมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย�างเปCนระบบและต�อเนื่อง 
4.  เพ่ือเปCนเครื่องมือในการสื่อสารและสรBางความเขBาใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

ยุทธศาสตร;ของมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือใชBเปCนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน�วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง  

ความเส่ียง  (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  ความสูญ
เปล�า  หรือเหตุการณ;ไม�พึงประสงค;  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหBการดําเนินงานไม�
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค;และเปMาหมายขององค;กรท้ังในดBานยุทธศาสตร; การปฏิบัติงาน การเงิน  
และการบริหาร  ซ่ึงอาจเปCนผลทางบวกดBวยก็ไดB โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact)  ท่ีไดBรับและโอกาสท่ีจะเกิด   
(Likelihood)  ของเหตุการณ; ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk 

ความเสี่ยงจําแนกไดBเปCน 4 ลักษณะ  ดังนี้  

1. Strategic Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขBองในระดับยุทธศาสตร;   
2. Operational Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขBองในระดับปฏิบัติการ   
3. Financial Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขBองกับดBานการเงิน   
4. Hazard Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขBองในดBานความปลอดภัยจากอันตราย 

ต�อชีวิตและทรัพย;สิน 
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ป<จจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ตBนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหBไม�บรรลุ
วัตถุประสงค;ท่ีกําหนดไวB โดยตBองระบุไดBดBวยว�าเหตุการณ;นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดBอย�างไร และ
ทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปCนสาเหตุท่ีแทBจริง  เพ่ือจะไดBวิเคราะห;และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดBอย�างถูกตBอง 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห; 
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact)  

 โอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood)  หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ;ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ  (Impact)  หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณ;ความเสี่ยง 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงท่ีไดBจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต�ละปLจจัยเสี่ยงแบ�งเปCน  5 ระดับ คือ สูงมาก  มาก  ปานกลาง นBอย และนBอยมาก 
 

การบริหารความเส่ียง (Risk  Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชBในการบริหารจัดการใหB
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ;ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ;ความเสี่ยงลดลงอยู�ใน
ระดับท่ีองค;กรยอมรับไดB  ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 
  1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เปCนการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไม�
คุBมค�าในการจัดการควบคุมหรือปMองกันความเสี่ยง    
  2.  การลด  / การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปCนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม� เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหBอยู�ในระดับท่ีองค;กรยอมรับไดB    
  3.  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปCนการกระจายหรือถ�ายโอน
ความเสี่ยงใหBผูBอ่ืนช�วยแบ�งความรับผิดชอบไป    
  4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปCนการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู�ในระดับสูง   
และหน�วยงานไม�อาจยอมรับไดB  จึงตBองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้น��   

 
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร (Enterprise  Risk  Management) หมายถึง การบริหารปLจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต�ละโอกาสท่ีองค;กรจะเกิดความ
เสียหาย ใหBระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ีองค;กรยอมรับไดB ประเมินไดB 
ควบคุมไดB และตรวจสอบไดBอย�างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปMาหมาย ท้ังในดBานกลยุทธ;  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  การเงิน และความไม�แน�นอนจากปLจจัยภายนอก โดยไดBรับการสนับสนุนและการมีส�วนร�วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน�วยงานทุกระดับท่ัวท้ังองค;กร 
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ความไมLแนLนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม�คงท่ีดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง  ผลเหตุการณ;และ
สิ่งต�าง ๆ  ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดBท้ังท่ีเปCนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย  เช�น  ภูมิอากาศ  
อุบัติภัยต�างๆ 
 

ป<ญหา หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนและมักจะส�งผลในทางลบ  เปCนอุปสรรคต�อเปMาหมายการดําเนินการ 
จําเปCนตBองมีการแกBไข  เพราะมิเช�นนั้นปLญหาดังกล�าวอาจก�อใหBเกิดความเสียหายตามมาปLญหาอาจมิไดBเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  ผลใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากความเสี่ยงอาจไม�ไดBกลายเปCน
ปLญหาเสมอไป  เพราะอาจมีท้ังเชิงบวก และเชิงลบ หรือถBาเปCนเชิงลบ  ก็อาจมีความเสียหายมากหรือนBอย
แตกต�างกัน 
 

การควบคุม  (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต�างๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทําใหBการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค; แบ�งไดB  4  ประเภท  คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการปMองกัน (Preventive Control)  เปCนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปMองกัน
ไม�ใหBเกิดความเสี่ยงและขBอผิดพลาดต้ังแต�แรก   

2. การควบคุมเพ่ือใหBตรวจพบ (Detective Control)  เปCนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือคBนพบ
ขBอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลBว   

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปCนวิธีการควบคุมท่ีส�งเสริมหรือกระตุBนใหBเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ท่ีตBองการ   

4. การควบคุมเพ่ือการแกBไข (Corrective Control)  เปCนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกBไข
ขBอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหBถูกตBอง  หรือเพ่ือหาวิธีการแกBไขไม�ใหBเกิดขBอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
 
 การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม  หมายถึง  ลักษณะ  ขอบเขตและความถ่ีในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซ่ึงรวมท้ังวิธีการติดตามการควบคุมระหว�างการปฏิบัติงาน  
(Ongoing   Monitoring)   และการประเมินผลการควบคุมเปCนรายครั้งจะแตกต�างกันไปของแต�ละกิจกรรม     
ไม�มีวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีจะใชBไดBกับทุกกิจกรรม   เนื่องจากแต�ละกิจกรรมจะแตกต�างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   
ความแตกต�างของกฎหมายระเบียบ  ขBอบังคับท่ีเก่ียวขBอง   วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแต�ละกิจกรรม
ต�อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค;ของหน�วยงานโดยรวม
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ป<จจัยท่ีมีผลตLอความเส่ียง 

ปLจจัยท่ีมีผลต�อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดBดังนี้ 
1. ป<จจัยภายในองค�กร 
    1.1 ขนาดขององค�กร 
          องค;กรขนาดใหญ�ท่ีมีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ�าย มีผูBเก่ียวขBองมากย�อมมีความ 

เสี่ยงต�อความเสียหายสูงกว�าองค;กรขนาดเล็ก 
1.2 ความสลับซับซ&อน 

การบริหารกิจการงานท่ีมีความละเอียดอ�อน ยุ�งยาก สลับซับซBอน ย�อมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
ไดBมากกว�าการบริหารกิจการงานท่ีไม�ยุ�งยากซับซBอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือข�าย 

1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน 
    ระบบควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพย�อมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงไดB 

และองค;กรท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขBอบังคับใหBองค;กรตBองมีระบบควบคุมภายในท่ีเขBมงวด เพ่ือเปCนหลัก 
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ 
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเท�านั้น  

1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององค�กร 
      องค;กรท่ีขยายตัวอย�างรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกBาวหนBาแบบกBาวกระโดดกระบวนการ 

ตัดสินใจในการบริหารงานตBองแข�งกับเวลาโอกาสท่ีจะเสี่ยงต�อความผิดพลาดย�อมมีสูง 
1.5 ความสามารถของฝVายบริหาร 
     กิจกรรมใดมีผูBบริหารท่ีหย�อนความสามารถ หรือดBอยความสามารถโอกาสท่ีจะเกิดความ 

เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา 
1.6 การทุจริตทางการบริหาร  

การทุจริตทางการบริหารเปCนความเสี่ยงท่ีมีอันตรายอย�างยิ่ง เพราะเกิดข้ึนไดBจากการกระทํา 
ของผูBบริหารท่ีขาดความซ่ือตรงต�อหนBาท่ีและความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดBยากกว�าปกติทําใหB
มูลค�าความเสียหายมีค�าสูงย�อมส�งผลต�อความอยู�รอดขององค;กร  

1.7 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล&อมการควบคุม  
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลBอมท่ีส�งผลกระทบใหBเกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญต�อองค; ;กร เช�น             

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูBบริหารทําใหBBนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน 
พนักงานท่ีสําคัญ การเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน  

1.8 พนักงานศีลธรรมเส่ือม  
การรับพนักงานท่ีไม�มีความซ่ือตรง ขาดศีลธรรมไวBในองค;กร มีความเสี่ยงต�อความขัดแยBง ความ

แตกแยกทําใหB B ขาดความสามัคคีมีการแบ� งพวก แบ � งกลุ� มสูญเสียการควบคุมนํ ามา ซ่ึงความเสื่ อม                     
เสียใหBกับองค;กร 
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2. ป<จจัยภายนอกองค�กร   
2.1  ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช�น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขBอบังคับท่ีอาจ 

ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน   
2.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
2.3  ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต 
2.4  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
2.5  ฯลฯ  

 
 
ระบบบริหารความเส่ียง  

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปLจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานต�างๆ โดยลด
มูลเหตุของแต��ละโอกาสท่ีจะทําใหBBเกิดความเสียหาย เพ่ือใหBBระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะ เกิดข้ึนใน
อนาคตอยู� �ในระดับท่ีสามารถยอมรับไดBประเมินไดBควบคุมไดBและตรวจสอบไดBอย�างมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปMMาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังองค;กรและเปMMาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําป%เปCนสําคัญ 

 

ประโยชนท่ีได&จากการบริหารความเส่ียง  
1.  ตระหนักถึงภัยคุกคามท่ียังมาไม�ถึง   
2.  ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน  
3.  ลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดB  
4.  สรBางโอกาส 
5.  สรBางคุณค�าใหBการทํางาน  
6.  สนับสนุนการตัดสินใจของผูBบริหาร   
7.  สรBางภาพลักษณ;ท่ีดีใหBองค;กร   
8.  ปกปMองการปฏิบัติงาน   
9.  เปCนส�วนหนึ่งของการบริหารงาน   
10.  มองเปMาหมายในภาพรวม  

 
 
ประเภทของความเส่ียง 

เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหล�งท่ีมา แต�ความเสี่ยงท่ีไดBกําหนดไวBสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดBวย ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมดBานต�างๆ ดังนี้ 

1. ความเสีย่งดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี ฯลฯ) 
(Resources Risk)  คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีการเบิกจ�ายงบประมาณไม�เปCนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด 
งบประมาณท่ีไดBรับไม�สอดคลBองกับสถานการณ;ของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหBการจัดสรรไม�เพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานท่ี  

2.  ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน (Strategic Risk)  คือ  ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ; แผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม� �เหมาะสมหรือไม�สอดคลBองกับปLจจัยภายในและ
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สภาพแวดลBอมภายนอก อันส�งผลกระทบต�อการบรรลุวิสัยทัศน;พันธกิจ หรือสถานะขององค;กร แหล�งท่ีมาของ
ความเสี่ยงดBBานกลยุทธ; สามารถจําแนกไดB 2 ประเภท คือ ปLจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดBแก� ภาวการณ;;การ
แข�งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปLจจัยทาง
เศรษฐกิจ  ปLจจัยทางการเมือง ส�วนปLจจัยความเสี่ยงภายใน ไดBแก� ปLLจจัยภายในท่ีองค;;กรสามารถควบคุมไดB 
แต�ส�งผลกระทบหรือเปCนอุปสรรคต�อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ; ; เ พ่ือใหBบรรลุเปMาหมาย ไดB Bแก�             
โครงสรBางองค;กรกระบวนการและวิธีปฏิ บั ติงาน ความเพียงพอของขBอมูลและเทคโนโลยีสําหรับ                     
การใหBบริการ เปCนตBน 

3.  ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับ ท่ีเก่ียวขBองไดBหรือ นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับท่ีมีอยู�ไม�เหมาะสมเปCนอุปสรรคต�อการปฏิบัติงาน 

4.  ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน�วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง
ส�งผลต�อการปฏิบัติงานต�างๆ ขององค;กรทําใหBไม�บรรลุวัตถุประสงค;และเปMาหมายท่ีกําหนด 

5.  ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาจารย;และบุคลากรประพฤติไม�
เหมาะสมสรBางความเสียหายท่ีส�งผลต�อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม�ว�าจะเปCนผลจากการดําเนินงานท้ังทางตรง
และทางอBอม ส�งผลต�อภาพพจน;และความน�าเชื่อถือขององค;กร  

6.  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ;ภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการดําเนินขององค;กรท่ีมีผลทําใหBเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต�อสภาพแวดลBอมท้ังภายใน
และภายนอกองค;กร 
  
กระบวนการบริหารความเส่ียง          

 

     

6 

      
 

  การติดตามผล          
 

      

5 

    
 

 สรุปผลการดําเนินการ       
 

          
 

  การจัดการความเสี่ยง 
 4    

 

       

3 

  
 

  กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

2 

 
 

    ประเมินและวิเคราะห;ความเสี่ยง  
 

          
 

        ระบุความเสี่ยง
 1 

          
 

 



11 

 

                         คู�มอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) 

 

1.  การระบุความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 1 หน&า 17) 
  

ข้ันตอนการวิเคราะห;และระบุความเสี่ยงเปCนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เปCนการทําความเขBาใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ;หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไม�บรรลุวัตถุประสงค;ท่ีกําหนด รวมท้ังการดูแลปMองกันรักษาทรัพย;สินของ องค;กรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององค;กรวิธีหนึ่ง คือการประชุมร�วมกันของหน�วยงานต�างๆในองค;กรเพ่ือทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจส�งรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององค;กรใหBแต�ละ หน�วยงานประกอบดBวย
แบบฟอร;มการประเมินหน�วยงานดBานความเสี่ยงมาวิเคราะห;ความเสี่ยง การระบุ  ความเสี่ยงควรประกอบดBวย
ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในดBานต�างๆ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร   
สถานท่ีฯลฯ)  

 2.    ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน   
   3.    ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
   4.    ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน�วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
สิ่งแวดลBอม 

   5.   ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และ
บุคลากร  

   6.    ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ;ภายนอก  
 

2. ประเมินและวิเคราะห�ความเส่ียง   
เปCนการประเมินเพ่ือวัดความเปCนไปไดBของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 

รุนแรง (Impact Score) ของปLจจัยเสี่ยงท้ัง 6 ดBาน โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไวB แลBวท้ังหมดมาพิจารณาเพ่ือ 
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ 

 
2.1 โอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิด (Probability) หมายถึงความน�าจะเปCนท่ีจะเกิดเหตุการณ;ท่ีนํามา 

พิจารณาเกิดข้ึนมากนBอยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาส ความถ่ี 
1 นBอยมาก 1 ครั้งในช�วง 5 ป% 

2 นBอย 1 ครั้งในช�วง 2 - 4 ป% 

3 ปานกลาง 1 ครั้งในช�วง 1 ป% 

4 มาก 1 ครั้งในช�วง 2 – 6  เดือน 

5 สูงมาก 1 ครั้งในช�วง 1 เดือน 
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2.2 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity/Impact) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิด จาก
เหตุการณ;ท่ีเกิดข้ึน หรือคาดคะเนว�าจะเกิดเหตุการณ;นั้น ๆ และเม่ือเกิดข้ึนแลBวจะเกิดความรุนแรงหรือ 
ผลกระทบกับสิ่งต�างๆ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในความเสี่ยง ดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ) ดBานความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร;หรือกลยุทธ;ของสถาบัน ดBานความ
เสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดBานความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรใน
หน�วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ดBานความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBาน 
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย;และบุคลากร และดBานความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณ;ภายนอก 
 

ด&านทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ)  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก ไม�เกิน  10,000 บาท 

2 ตํ่า 10,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง 50,0001 – 250,000 บาท 

4 สูง 250,001 – 10,000,000 บาท 

5 สูงมาก มากกว�า 10,000,000 บาท 

 
 

  
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
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 ด&านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของสถาบัน  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 

 
ด&านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก การไม�ปฏิบัติตามกฎระเบียบขBอบังคับท่ีไม�มีนัยสําคัญ 

2 ตํ่า การละเมิดขBอกฎหมายท่ีไม�มีนัยสําคัญ 

 
3 

ปานกลาง 

การฝeาฝ}นกฎขBอกฎหมายท่ีสําคัญ ท่ีมีการสอบสวนหรือ
รายงาน  ไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการดําเนินคดี
และ/หรือเรียกรBองค�าเสียหายหากเปCนไปไดB 

4 สูง การละเมิดขBอกฎหมายท่ีสําคัญ 

5 

สูงมาก 

การฟMองรBองดําเนินคดีและเรียกรBองค�าเสียหายท่ีสําคัญ 
ซ่ึงเปCนคดี ท่ีสําคัญมากรวมถึงการฟMองรBองท่ีเกิดจากการ
รวมตัวกันของผูBท่ีไดBรับความเสียหาย 

 
ด&านการปฏิบัติงาน เชLน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนLวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม ส่ิงแวดล&อม 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
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ด&านบุคลากรและความเส่ียงด&านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กนBอยและในระยะเวลาส้ันๆ นBอยกว�า 1 สัปดาห; 

2 ตํ่า มีผลกระทบนBอยและในระยะเวลาส้ันๆ ระหว�าง 1 สัปดาห; –  1 เดือน 
3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาส้ันๆ ระหว�าง 1-6 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบอย�างมากและในระยะเวลาส้ันๆ /ปานกลาง ระหว�าง 6-12 เดือน 

5 สูงมาก มีผลกระทบอย�างมากและในระยะเวลานาน มากกว�า 1 ป% 
 
 

 

ด&านอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ�ภายนอก  
 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กนBอยสามารถแกBไขหรือควบคุมไดB 

2 ตํ่า มีผลกระทบนBอยตBองใชBเวลาในการแกBไขในระยะเวลาไม�เกิน 1 สัปดาห; 

3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางตBองใชBเวลาในการแกBไข ระหว�าง 1 สัปดาห; –  1  เดือน 

4 สูง มีผลกระทบ รุนแรง ตBองใชBเวลาในการแกไขระหว�าง 1 – 6  เดือน 
 
5 สูงมาก 

มีผลกระทบรุนแรงมาก  ตBองใชBทรัพยากรและเวลานานในการแกBไข 
มากกว�า  6 เดือน 

 
 

2.3 การพิจารณาความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หน&า 18) 
  

หลังจากประเมินความเปCนไปไดBของโอกาสท่ีเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 
รุนแรง (Impact Score) ของปLจจัยเสี่ยงต�างๆ โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไวBแลBวท้ังหมดมาพิจารณาความเสี่ยง 
ดังนี้ 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) ความถ่ี 
1 นBอยมาก 1 ครั้งในช�วง 5 ป% 
2 นBอย 1 ครั้งในช�วง 2 - 4 ป% 
3 ปานกลาง 1 ครั้งในช�วง 1 ป% 
4 มาก 1 ครั้งในช�วง 2 – 6  เดือน 
5 สูงมาก 1 ครั้งในช�วง 1 เดือน 
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2.4 จัดลําดับความเส่ียง   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หน&า 18) 
 
ระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ;ระหว�างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิดซ่ึงมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยู�ท่ี 3  ระดับ โดยแต�ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชBในการบริหารความ
เส่ียงต�อดังตาราง 
 

3 มีค�าระหว�าง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงท่ียอมรับไม�ไดB 

2 มีค�าระหว�าง 10-19 (สูง) F1 ความเสี่ยงสูง 

1 มีค�าระหว�าง 1-9(ตํ่า) O , P ความเสี่ยงท่ียอมรับไดB 
 
 
 
ตารางแสดงระดับความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หน&า 18) 

 
 

ระดับ ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใช& 
3 ความเสี่ยงท่ียอมรับไม�ไดB งานจะเริ่มหรือทําต�อไปไม�ไดBจนกว�าจะลดความเสี่ยงลงถBาไม�

สามารถลดความเสี่ยงลงไดBถึงแมBจะใชBความพยายามอย�าง
เต็มท่ีแลBวก็ตามจะตBองหยุดทํางานนั้น 

2 ความเสี่ยงสูง ตBองลดความเสี่ยงก�อนท่ีจะเริ่มทํางานไดB  ตBองจัดสรร
ทรัพยากรและมาตรการใหBเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นเม่ือ
ความเสี่ยงเก่ียวขBองกับงานท่ีกําลังทําอยู�จะตBองทําการแกBไข
อย�างเร�งด�วน 

1 ความเสี่ยงยอมรับไดB ไม�ตBองมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ
ทําเม่ือเห็นว�าคุBมค�าหรือการปรับปรุงไม�ตBองเสียค�าใชBจ�าย
เพ่ิมข้ึน การติดตามตรวจสอบยังคงตBองทําเพ่ือใหBแน�ใจว�าการ
ควบคุมยังคงมีอยู� 

 

 เม่ือหน�วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต�ละระดับแลBว หน�วยงานจะตBองทํา
การ ควบคุมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงระดับ 3  ระดับ 2 ถือว�ามีนัยสําคัญใหBวางแผนการควบคุมและนําเสนอ            
ต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในภาพรวมต�อไป สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีระดับ 1 เม่ือพิจารณาจาก 
ระดับความเสี่ยงแลBวเห็นว�าหน�วยงานสามารถดําเนินการไดBดBวยตนเองจึงไม�ตBองรายงาน แต�ความเสี่ยงใน 
ระดับ 3 และ 2 หน�วยงานจะตBองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย�างเปCนทางการและตBองรายงานผลการ 
ดําเนินการต�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3. กิจกรรมควบคุมความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 3 หน&า 19)  
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เปCนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนทุกระดับในองค;กรร�วมกัน 

กําหนดข้ึน เพ่ือสรBางความม่ันใจในการดําเนินการอย�างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค;ขององค;กร 
หรือหน�วยงาน ซ่ึงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้  

3.1 การดําเนินการควบคุมเพ่ือปองกันเปCนการกําหนดกิจกรรมท่ีนํามาใชBในควบคุมความเสี่ยง  
3.2 การควบคุมท่ีมีอยู�แลBวเปCนกิจกรรมท่ีจะนํามาใชBในควบคุมความเสี่ยง ท่ีมีอยู�และยังไม�มีหรือ               

มีแต�ยังไม�สมบูรณ; โดยใชBเครื่องหมาย   

√ หมายถึง มีอยู�แลBว   
X หมายถึง ไม�มี   
O หมายถึง มีแต�ไม�สมบูรณ; 

3.3 ผลของการควบคุมท่ีมีอยู�แลBวเปCนท่ีทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชBเครื่องหมาย 

√ หมายถึง ไดBผลตามความคาดหมาย     
X หมายถึง ไม�ไดBผลตามความคาดหมาย    
O หมายถึง ไดBผลแต�ยังไม�สมบูรณ; 

 

4. การจัดการความเส่ียง (Risk management)   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 4 หน&า 20)  
เม่ือความเสี่ยงไดBรับการประเมินและบ�งชี้ตามระดับความสําคัญแลBวตBองมีการประเมินวิธีการ 

จัดการความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดBเพ่ือใหBการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูBประเมินตBองเลือก 
วิธีการจัดการความเสี่ยงอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ 
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ;ใหBอยู�ในช�วงท่ีองค;กรสามารถยอมรับไดB (Risk Tolerance) หลักการ 
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ  

4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู�ในปLจจุบันอยู�ภายในระดับท่ีตBองการและยอมรับไดB    
แลBวโดยไม�ตBองมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนไดBอีก   

4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือความ 
รุนแรงของความเสี่ยงใหBอยู�ในระดับท่ียอมรับไดB   

4.3 การถ�ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูBอ่ืนใน การ
จัดการความเสี่ยง   

4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ;             
ท่ีก�อใหBเกิดความเสี่ยงผูBบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขBางตBนและดําเนินการ 
ประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากท่ีไดBมีการจัดการความเสี่ยงในช�วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือดูว�าการบริหาร               
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม�  
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5.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูท่ีภาคผนวก                  
เอกสารท่ี 5  หน&า 21)  

สรุปผลกิจกรรมท่ีใชBในการจัดการความเสี่ยงประกอบดBวย ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน การควบคุม ระดับ 
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม ระยะเวลาการดําเนินงาน เพ่ือใหBแต�ละหน�วยงาน 
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนดไวB 
 

6.  การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูท่ีภาคผนวก             
เอกสารท่ี 6 หน&า 22)  

   การติดตามผลเพ่ือใหBเกิดความม่ันใจว�าความเสี่ยงไดBมีการควบคุมและจัดการอย�างมีประสิทธิผลจึง
ตB อ ง มีการ ติดตามผลประกอบดB วย  ความ เสี่ ย ง  กิจกรรม ท่ีควบ คุม ผลลัพธ; ของการ ทํา กิจกรรม               
ระยะเวลาการ ดําเนินงาน ความคืบหนBาปLญหาและอุปสรรค  ซ่ึงมีการติดตามผลดังนี้  

6.1  หน�วยงานท่ีมีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห;และบริหารความเสี่ยงอย�างสมํ่าเสมอ ระบบ 
การควบคุมภายในท่ีวางไวBเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผลสามารถ 
ปMองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน   

6.2  มีการตรวจสอบเพ่ือแนะนําใหBปรับปรุงขBอบกพร�องใหBเหมาะสมกับเวลา   
6.3  มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ระบุความเสี่ยง  
    หนLวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม ป<จจัยเสี่ยง 
ด&านการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เช�น อาจารย;ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการมีนBอย แรงจูงใจในการขอตําแหน�งทางวิชาการมีอยู�นBอยหรือยังไม�เหมาะสม 
ด&าน ฯลฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

เอกสารที่ 1 
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การประเมินและวิเคราะห�ความเสี่ยง  
หนLวยงาน ................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ป<จจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด   
(1) 

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2) 

คะแนนความเสี่ยง             
(ระดับความเสียง) 

(1) X (2) 

ลําดับความเสี่ยง 

ด&านการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เช�น 
อาจารย;ประจําที่ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการมีนBอย 

แรงจูงใจในการขอตําแหน�ง
ทางวิชาการมีอยู�นBอยหรือ
ยังไม�เหมาะสม 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม�ไดB 

ด&าน ฯลฯ 
 
 
 

     

 
 
 
   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&) 
 
 

 
 
 
 

เอกสารที่ 2 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  

หนLวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
ลําดับ ความเสี่ยง  

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม  
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี   
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยูLแล&ว  
 

(3) 

การควบคุมที่มีอยูLแล&ว 
ได&ผลหรือไมL  

(4) 

วิธีการความเสี่ยง  
 

(5) 

หมายเหตุ  
 

(6) 
1 ด&านการเรียนการสอน 
 อาจารย;ประจําที่ดํารงตําแหน�งทาง

วิชาการมีนBอย 
ปรับปรุงระเบยีบเรื่องภาระงานใหB
มีความเหมาะสมและตอบสนอง  
ขBอกําหนดการขอกําหนดตําแหน�ง  
วิชาการตามวาระ 

√ O              ยอมรับ 
      √     ควบคุม 
             ถ�ายโอน 
             หลีกเลี่ยง 

 

       
       
       
       

   
หมายเหตุ 

ชLอง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต�ไม�สมบูรณ; , X หมายถึง ไม�มี 
ชLอง 4      √  หมายถึง ไดBผลตามที่คาดหมาย  , O หมายถึง  ไดBผลบBางแต�ไม�สมบูรณ; , X หมายถึง ไม�ไดBผลตามที่คาดหมาย 
 

เอกสารที่ 3 
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

หนLวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด&านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค�ของการควบคุม  

(1) 

การควบคุมที่มีอยูL    
 
 

 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง     

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูL  
(ป<จจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ 

  
 

(7) 
ด&านการเรียนการสอน 
อาจารย;ประจําที่ดาํรงตําแหน�ง
ทางวิชาการมีนBอย 

ปรับปรุงระเบยีบเรื่อง
ภาระงานใหBมีความ
เหมาะสมและตอบสนอง  
ขBอกําหนดการขอกําหนด
ตําแหน�งวิชาการตามวาระ   

3 การควบคุม แรงจูงใจในการขอตําแหน�งทางวิชาการมี
อยู�นBอยหรือยังไม�เหมาะสม 

-จัดทําแผนการกําหนดการ
ขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการใหBมีเวลาทีช่ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 
นาย ก 

 
ชื่อผูBรายงาน........................................................................... 
ชื่อหัวหนBาส�วนงาน................................................................  
ตําแหน�ง....................................................................................  
วันที่................  เดือน..................พ.ศ. ....................................

เอกสารที่ 4 
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แบบ ปย.2 

 
ชื่อสLวนงานยLอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สLวน)  

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สําหรับปpสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด&านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค�ของการควบคุม  

การควบคุมที่มีอยูL การประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูL การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

(เอกสารที่ 4 ช�อง 1) 
อาจารย;ประจําที่ดาํรงตําแหน�งทาง
วิชาการมีนBอย 
วัตถุประสงค; 
 มีการส�งเสริมใหBอาจารย;ประจําทํา 
ตําแหน�งทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง 

(เอกสารที่ 4 ช�อง 2) 

ปรับปรุงระเบยีบเรื่องภาระงานใหB
มีความเหมาะสมและตอบสนอง  
ขBอกําหนดการขอกําหนดตําแหน�ง
วิชาการตามวาระ   

(เอกสารที่ 4 ช�อง 4) 

X : ไม�ไดBผลตามที่   
คาดหมาย 

(เอกสารที่ 4 ช�อง 5) 

แรงจูงใจในการขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ 
มีอยู�นBอยหรือยังไม�
เหมาะสม 

(เอกสารที่ 4 ช�อง 6) 

จัดทําแผนการกําหนดการ
ขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการใหBมีเวลาทีช่ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล 

(เอกสารที่ 4 ช�อง 7) 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 
นาย ก 

 

 

 
 

ชื่อผูBรายงาน........................................................................... 
 

ชื่อหัวหนBาส�วนงาน...............................................................  
  ตําแหน�ง.................................................................................... 
 วันที่................  เดือน..................พ.ศ. ............... 

เอกสารที่ 5 
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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
และวัตถุประสงค�ของการควบคุม  

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยูL 

การปรับปรุง       
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผู&รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ ป<ญหา   
และ

อุปสรรค 
อาจารย;ประจําที่ดาํรงตําแหน�งทาง
วิชาการมีนBอย 
วัตถุประสงค; 
 มีการส�งเสริมใหBอาจารย;ประจําทํา 
ตําแหน�งทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง 

 
X : ไม�ไดBผลตาม   
ที่คาดหมาย 

 
แรงจูงใจในการขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ 
มีอยู�นBอยหรือยังไม�
เหมาะสม 

 
จัดทําแผนการกําหนด  
การขอกําหนดตําแหน�ง
ทางวิชาการใหBมีเวลาที่
ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคล 

 
ต.ค. 56 – ก.ย. 57 

นาย ก 

�  ดําเนนิการแลBวเสร็จตามกําหนด 
     ดําเนินการแลBว ล�าชBากว�ากําหนด 
     ยังไม�ดําเนินการ 
     อยู�ระหว�างดําเนนิการ 

 

 
 

ชื่อผูBรายงาน...........................................................................  
ชื่อหัวหนBาส�วนงาน............................................................... 

  ตําแหน�ง................................................................................ 
  วันที่................  เดือน..................พ.ศ. .......................

เอกสารที่ 6 
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