การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตนจากการที่ผูบริหารตลอดจนบุคลากรในองคกรไดทําความเขาใจให
ตรงกันตอคํานิยามของความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนสามารถบงชี้ความเสี่ยงและโอกาสไดในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผูบริหารมักประสบกับเหตุการณที่มีความไมแนนอน ตลอดเวลาเหตุการณเหลานั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกตอการบริหารงานขององคกร โดยผลในเชิงลบนั้นถือวาเปนความเสี่ยง สวนผลในเชิงบวกชวย
สรางโอกาสใหองคกร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้
1. สนับสนุนใหองคกรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหแกองคกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความ
ไมแนนอนของความเสี่ยงได
3. เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ดี
4. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
5. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ
6. สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสําคัญดังกลาวมหาวิทยาลัยตองมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหองคกรมีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเปนการปฏิบัติตามระบบตางๆ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
2 ระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในประจําป การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะภายใตเกณฑขอที่ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบั
2. นและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซึ่งมีเกณฑมาตรฐาน ประกอบไปดวย
2.1 มีการแตงตั้ งคณะกรรมการหรื อคณะทํ างานบริ หารความเสี่ย งโดยมีผูบริหารระดับ สูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.2 มี ก ารวิ เ คราะห แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งและป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งอย า งน อ ย 3 ด า น
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
2.2.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ)
2.2.2 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
2.2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.4 ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ง าน เช น ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห ารหลั กสู ตร
การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน
ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม
2.2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
2.2.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปลา หรือเหตุการณไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk
ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Strategic Risk
Operational Risk
Financial Risk
Hazard Risk

–
–
–
–

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัยจากอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
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ป จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะทํ า ให ไ ม บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังไดอยางถูกตอง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ น แรงของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด
เหตุการณความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช ในการบริ หารจั ดการให
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม
คุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
2. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป
4. การหลี กเลี่ ย งความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปน การจัดการกับ ความเสี่ย งที่อยูในระดับสูง
และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ
เสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไมแนนอนจากปจจัยภายนอก โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
ความไมแนนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไมคงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง ผลเหตุการณและสิ่ง
ตาง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย เชน ภูมิอากาศ
อุบัติภัยตางๆ
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ป ญหา หมายถึ ง สิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น และมักจะสงผลในทางลบ เปน อุป สรรคตอเปาหมายการดํา เนิน การ
จําเปนตองมีการแกไข เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมาปญหาอาจมิไดเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไมไดกลายเปน
ปญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมากหรื อน อย
แตกตางกัน
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุ มเพื่ อ ให ต รวจพบ (Detective Control) เปน วิธีการควบคุ ม ที่ กําหนดขึ้น เพื่ อ ค น พบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุ มที่ส งเสริ มหรื อกระตุน ให เ กิ ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุ ม เพื่ อ การแก ไ ข (Corrective Control) เป น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ แก ไ ข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
การติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ กิ จ กรรม หมายถึ ง ลั ก ษณะ ขอบเขตและความถี่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ มภายในในระดั บ กิจ กรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุ มเปนรายครั้ งจะแตกตางกัน ไปของแตละกิจ กรรม
ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชไดกับทุกกิจกรรม เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน
ความแตกตางของกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละกิจกรรม
ตอการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม
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ปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยง
ปจจัยที่มีผลตอโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยภายในองคกร
1.1 ขนาดขององคกร
องคกรขนาดใหญที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจาย มีผูเกี่ยวของมากยอมมีความ
เสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองคกรขนาดเล็ก
1.2 ความสลับซับซอน
การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดออน ยุงยาก สลับซับซอน ยอมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ไดมากกวาการบริหารกิจการงานที่ไมยุงยากซับซอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือขาย
1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพยอมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได
และองคกรที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหองคกรตองมีระบบควบคุมภายในที่เขมงวด เพื่อเปนหลัก
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเทานั้น
1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององคกร
องคกรที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานตองแขงกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงตอความผิดพลาดยอมมีสูง
1.5 ความสามารถของฝายบริหาร
กิจกรรมใดมีผูบริหารที่หยอนความสามารถ หรือดอยความสามารถโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา
1.6 การทุจริตทางการบริหาร
การทุจริตทางการบริหารเปนความเสี่ยงที่มีอันตรายอยางยิ่ง เพราะเกิดขึ้นไดจากการกระทํา
ของผูบริหารที่ขาดความซื่อตรงตอหนาที่และความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดยากกวาปกติทําให
มูลคาความเสียหายมีคา สูงยอมสงผลตอความอยูร อดขององคกร
1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มที่ ส ง ผลกระทบให เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ต อ องค  ก ร เชน
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูบริหารทําใหนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน
พนักงานที่สําคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
1.8 พนักงานศีลธรรมเสื่อม
การรับพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวในองคกร มีความเสี่ยงตอความขัดแยง ความ
แตกแยกทําใหขาดความสามัคคีมีการแบงพวก แบงกลุมสูญเสียการควบคุมนํามาซึ่งความเสื่อม
เสีย
ใหกับองคกร
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2. ปจจัยภายนอกองคกร
2.1 ความเสี่ยงจากภาครัฐ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต
2.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
2.5 ฯลฯ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ โดยลด
มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน
อนาคตอยู ในระดับที่สามารถยอมรับไดประเมินไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองคกรและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปเปนสําคัญ
ประโยชนที่ไดจากการบริหารความเสี่ยง
1. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไมถึง
2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได
4. สรางโอกาส
5. สรางคุณคาใหการทํางาน
6. สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
7. สรางภาพลักษณที่ดีใหองคกร
8. ปกปองการปฏิบัติงาน
9. เปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
10. มองเปาหมายในภาพรวม
ประเภทของความเสี่ยง
เนื่ องจากความเสี่ ย งมี มากมายหลายเรื่อง หลายแหลงที่มา แตความเสี่ย งที่ไดกําหนดไวสํา หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดวย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้
1. ความเสีย่ งดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
(Resources Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการที่การเบิ กจ ายงบประมาณไม เปนไปตามแผน งบประมาณถู กตั ด
งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานที่
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและ
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สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงที่มาของ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการ
แขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปจจัยทางเศรษฐกิจ
ปจจัยทางการเมือง สวนปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได แตสงผล
กระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก
โครงสราง
องคกรกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับ
การ
ใหบริการ เปนตน
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไมส ามารถปฏิบัติต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของไดห รือ นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
สงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
5. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอาจารยและบุคลากรประพฤติไม
เหมาะสมสรางความเสียหายที่สงผลตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรง
และทางออม สงผลตอภาพพจนและความนาเชื่อถือขององคกร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการดําเนินขององคกรที่มีผลทําใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

6

การติดตามผล
สรุปผลการดําเนินการ

การจัดการความเสี่ยง

5

4

กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

3

ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง
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1. การระบุความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 1 หนา 17)
ขั้นตอนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เปนการทําความเขาใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งการดูแลปองกันรักษาทรัพยสินของ องคกรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององคกรวิธีหนึ่ง คือการประชุมรวมกันของหนวยงานตางๆในองคกรเพื่อทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจสงรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององคกรใหแตละ หนวยงานประกอบดวย
แบบฟอรมการประเมินหนวยงานดานความเสี่ยงมาวิเคราะหความเสี่ยง การระบุ ความเสี่ยงควรประกอบดวย
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดลอม
5. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
2. ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
เปนการประเมินเพื่อวัดความเปนไปไดของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงทั้ง 6 ดาน โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว แลวทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ
2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Probability) หมายถึงความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นํามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาส
นอยมาก
นอย
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 คาดคะเนว า จะเกิ ด เหตุ ก ารณ นั้ น ๆ และเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล ว จะเกิ ด ความรุ น แรงหรื อ
ผลกระทบกับสิ่งตางๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในความเสี่ยง ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ) ดานความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ดานความ
เสี่ ย งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ด า นความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ง าน เช น ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริ ห ารหลั กสู ตร การบริ ห ารงานวิ จัย ระบบงาน ระบบประกัน คุ ณภาพการศึ กษา บุ คลากรใน
หนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ดานความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร และดานความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณภายนอก

ดานทรัพยากร (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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ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
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 %

ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ไมมีนัยสําคัญ
การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัยสําคัญ
การฝาฝนกฎขอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ
รายงาน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินคดี
และ/หรือเรียกรองคาเสียหายหากเปนไปได
การละเมิดขอกฎหมายที่สําคัญ
การฟองรองดําเนินคดีและเรียกร องคาเสียหายที่สําคัญ
ซึ่งเปนคดี ที่สําคัญมากรวมถึงการฟองรองที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของผูที่ไดรับความเสียหาย

ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม

คูมอื การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หน้า 10

11
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 %

ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนอยและในระยะเวลาสั้นๆ นอยกวา 1 สัปดาห
มีผลกระทบนอยและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1 สัปดาห – 1 เดือน
มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1-6 เดือน
มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลาสั้นๆ /ปานกลาง ระหวาง 6-12 เดือน
มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลานาน มากกวา 1 ป

ดานอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

5

สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนอยสามารถแกไขหรือควบคุมได
มีผลกระทบนอยตองใชเวลาในการแกไขในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห
มีผลกระทบปานกลางตองใชเวลาในการแกไข ระหวาง 1 สัปดาห – 1 เดือน
มีผลกระทบ รุนแรง ตองใชเวลาในการแกไขระหวาง 1 – 6 เดือน
มีผลกระทบรุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและเวลานานในการแกไข
มากกวา 6 เดือน

2.3 การพิจารณาความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18)
หลังจากประเมินความเปนไปไดของโอกาสที่เกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงตางๆ โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไวแลวทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้
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ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)
นอยมาก
นอย
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

2.4 จัดลําดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยูที่ 3 ระดับ โดยแตละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัตเิ พื่อใชในการบริหารความ
เสี่ยงตอดังตาราง
3

มีคาระหวาง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

2

มีคาระหวาง 10-19 (สูง) F1

ความเสี่ยงสูง

1

มีคาระหวาง 1-9(ต่ํา) O , P

ความเสี่ยงที่ยอมรับได

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18)
ระดับ
ความเสี่ยง
การปฏิบัติและเวลาที่ใช
3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลงถาไม
สามารถลดความเสี่ย งลงได ถึงแม จ ะใช ความพยายามอย า ง
เต็มที่แลวก็ตามจะตองหยุดทํางานนั้น
2
ความเสี่ยงสูง
ต อ งลดความเสี่ ย งก อ นที่ จ ะเริ่ ม ทํ า งานได ต อ งจั ด สรร
ทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อ
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1

ความเสี่ยงยอมรับได

ความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานที่กําลังทําอยูจะตองทําการแกไข
อยางเรงดวน
ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ
ทํ า เมื่ อ เห็ น ว า คุ ม ค า หรื อ การปรับ ปรุ ง ไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ าย
เพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแนใจวาการ
ควบคุมยังคงมีอยู

เมื่อหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลว หนวยงานจะตองทํา
การ ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 3 ระดับ 2 ถือวามีนัยสําคัญใหวางแผนการควบคุมและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 เมื่อพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงแลวเห็นวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงไมตองรายงาน แตความเสี่ย งใน
ระดับ 3 และ 2 หนวยงานจะตองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 3 หนา 19)
กิ จ กรรมควบคุ ม ความเสี่ย ง เป น กระบวนการปฏิบั ติ ง านที่ ทุ ก คนทุ ก ระดั บ ในองค ก รรว มกัน
กําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินการอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หรือหนวยงาน ซึ่งกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้
3.1 การดําเนินการควบคุมเพื่อปองกันเปนการกําหนดกิจกรรมที่นํามาใชในควบคุมความเสี่ยง
3.2 การควบคุมที่มีอยูแลวเปนกิจกรรมที่จะนํามาใชในควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยูและยังไมมีหรือ
มีแตยังไมสมบูรณ โดยใชเครื่องหมาย
√ หมายถึง มีอยูแลว
X หมายถึง ไมมี
O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ
3.3 ผลของการควบคุมที่มีอยูแลวเปนที่ทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชเครื่องหมาย
√
X
O

หมายถึง ไดผลตามความคาดหมาย
หมายถึง ไมไดผลตามความคาดหมาย
หมายถึง ไดผลแตยังไมสมบูรณ

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 4 หนา 20)
เมื่ อความเสี่ย งได รั บ การประเมินและบงชี้ตามระดับความสําคัญ แลวต องมีการประเมิน วิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูประเมินตองเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ

คูมอื การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หน้า 13

14
รุ น แรง (ผลกระทบ) ของเหตุ การณ ใหอยู ในชว งที่ องค กรสามารถยอมรับ ได (Risk Tolerance) หลั กการ
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ
4.1 การยอมรั บ (Take) ความเสี่ย งที่เหลืออยูในปจ จุ บัน อยู ภ ายในระดั บ ที่ ตองการและยอมรับได
แลวโดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดอีก
4.2 การลดหรื อควบคุ ม (Treat) การดําเนิน การเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น หรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงใหอยูใ นระดับที่ยอมรับได
4.3 การถายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูอื่นใน การ
จัดการความเสี่ยง
4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุ การณ
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงผูบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขางตนและดําเนินการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งอี กครั้ งหลั งจากที่ ไ ดมี การจัด การความเสี่ย งในชว งเวลาที่เ หมาะสมเพื่ อดูว าการบริ ห าร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม

5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 5 หนา 21)
สรุปผลกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุม ระดับ
ความเสี่ ย ง การจั ดการความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ควบคุม ระยะเวลาการดําเนิน งาน เพื่อใหแต ล ะหน ว ยงาน
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไว
6. การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 6 หนา 22)
การติดตามผลเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาความเสี่ยงไดมีการควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิผลจึง
ตองมีการติดตามผลประกอบดวย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธของการทํากิจกรรม
ระยะเวลา
การ ดําเนินงาน ความคืบหนาปญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้
6.1 หนวยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ระบบ
การควบคุ มภายในที่ว างไวเ พี ย งพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีป ระสิทธิผลสามารถ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.2 มีการตรวจสอบเพื่อแนะนําใหปรับปรุงขอบกพรองใหเหมาะสมกับเวลา
6.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารที่ 1

ระบุความเสี่ยง

หนวยงาน .............................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ดานการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เชน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย
ดาน ฯลฯ

หมายเหตุ

ปจจัยเสี่ยง
แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม

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

เอกสารที่ 2

การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
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19
หนวยงาน .................................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

ดานการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เชน
แรงจูงใจในการขอตําแหนง
อาจารยประจําที่ดํารง
ทางวิชาการมีอยูนอยหรือ
ตําแหนงทางวิชาการมีนอย ยังไมเหมาะสม
ดาน ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสียง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

5

4

20
(สูงมาก)

3
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

หมายเหตุ 1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยูในระดับ 2 หรือ 3) ตองนํามาจัดการความเสี่ยงตอไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได) 2 มีคาระหวาง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคาระหวาง 1 - 9 (ความเสี่ยงยอมรับได)

เอกสารที่ 3

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลําดับ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี
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การควบคุมที่มีอยู

การควบคุมที่มีอยู

วิธีการความเสี่ยง

หมายเหตุ
หน้า 19

20
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(1)
1

แลว

(2)

ดานการเรียนการสอน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงาน
วิชาการมีนอย
ใหมคี วามเหมาะสมและ

(3)

แลว
ไดผลหรือไม
(4)

√

O

ตอบสนอง ขอกําหนดการขอ
กําหนดตําแหนง วิชาการตาม
วาระ

หมายเหตุ
ชอง 3
ชอง 4

(5)

√

(6)

ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

√ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมมี
√ หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมไดผลตามที่คาดหมาย

เอกสารที่ 4

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน ...............................................................................................................................................................................................................................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ

การควบคุมที่มีอยู

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
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21
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ดานการเรียนการสอน

(2)

อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง ปรับปรุงระเบียบเรื่อง
ทางวิชาการมีนอย
ภาระงานใหมีความ
เหมาะสมและตอบสนอง
ขอกําหนดการขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการตามวาระ

(3)
3

(4)
การควบคุม

(5)

(6)

แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ -จัดทําแผนการกําหนดการ
มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมีเวลาทีช่ ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล

(7)
ต.ค. 56 – ก.ย. 57
นาย ก

ชือ่ ผูรายงาน...........................................................................
ชือ่ หัวหนาสวนงาน................................................................
ตําแหนง....................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ....................................
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เอกสารที่ 5
แบบ ปย.2
ชื่อสวนงานยอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการ
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
การควบคุม
ควบคุม
วัตถุประสงคของการควบคุม
(เอกสารที่ 4 ชอง 1)
อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการมีนอย
วัตถุประสงค
มีการสงเสริมใหอาจารยประจําทํา
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

(เอกสารที่ 4 ชอง 2)

ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงาน
ใหมีความเหมาะสมและ
ตอบสนอง ขอกําหนดการขอ
กําหนดตําแหนงวิชาการตาม
วาระ

(เอกสารที่ 4 ชอง 4)

(เอกสารที่ 4 ชอง 5)

X : ไมไดผลตามที่ แรงจูงใจในการขอ
คาดหมาย
ตําแหนงทางวิชาการ
มีอยูนอยหรือยังไม
เหมาะสม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(เอกสารที่ 4 ชอง 6)

(เอกสารที่ 4 ชอง 7)

จัดทําแผนการกําหนดการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมีเวลาทีช่ ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
นาย ก

หมายเหตุ

ชื่อผูรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนาสวนงาน...............................................................
ตําแหนง....................................................................................
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วันที.่ ............... เดือน..................พ.ศ. ...............
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เอกสารที่ 6
ชื่อสวนงานยอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ...................................ถึง..............................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการมีนอย
วัตถุประสงค
มีการสงเสริมใหอาจารยประจําทํา
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

การประเมินผล
การควบคุม
X : ไมไดผลตาม
ที่คาดหมาย

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
แรงจูงใจในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
มีอยูนอยหรือยังไม
เหมาะสม

การปรับปรุง
การควบคุม
จัดทําแผนการกําหนด
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมีเวลาที่
ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคล

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

แบบติดตาม ปย.2

ผลการดําเนินการ

 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
ต.ค. 56 – ก.ย. 57
ดําเนินการแลว ลาชากวา
นาย ก
กําหนด
ยังไมดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

ปญหา
และ
อุปสรรค

ชือ่ ผูรายงาน...........................................................................
ชือ่ หัวหนาสวนงาน...............................................................
ตําแหนง................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .......................
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