


การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตนจากการท่ีผูบริหารตลอดจนบุคลากรในองคกรไดทําความเขาใจให
ตรงกันตอคํานิยามของความเสี่ยง เพ่ือใหทุกคนสามารถบงชี้ความเสี่ยงและโอกาสไดในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผูบริหารมักประสบกับเหตุการณท่ีมีความไมแนนอน ตลอดเวลาเหตุการณเหลานั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกตอการบริหารงานขององคกร โดยผลในเชิงลบนั้นถือวาเปนความเสี่ยง สวนผลในเชิงบวกชวย
สรางโอกาสใหองคกร ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้ 

1. สนับสนุนใหองคกรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพใหแกองคกร เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการความ

ไมแนนอนของความเสี่ยงได  
3. เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานท่ีดี
4. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน
5. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ท่ีสําคัญ
6. สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสําคัญดังกลาวมหาวิทยาลัยตองมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหองคกรมีการดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเปนการปฏิบัติตามระบบตางๆ ดังนี้ 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544
ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

2   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 องคประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ 
เอกลักษณของคณะภายใตเกณฑขอท่ี 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐาน ประกอบไปดวย2.  

2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้  

2.2.1  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ) 
2.2.2  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน  
2.2.3  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
2.2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน 
ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม 

2.2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 

2.2.6 ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห 

ในขอ 2  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียง  
1. เพ่ือใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ  เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง  

ความเส่ียง  (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  ความสูญ
เปลา  หรือเหตุการณไมพึงประสงค  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรท้ังในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน  
และการบริหาร  ซ่ึงอาจเปนผลทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact)  ท่ีไดรับและโอกาสท่ีจะเกิด   
(Likelihood)  ของเหตุการณ ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk 

ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ  ดังนี้  

1. Strategic Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในระดับยุทธศาสตร   
2. Operational Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในระดับปฏิบัติการ   
3. Financial Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับดานการเงิน   
4. Hazard Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

ตอชีวิตและทรัพยสิน 
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ปจจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม  
ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังไดอยางถูกตอง 
 

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

 โอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood)  หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
 ผลกระทบ  (Impact)  หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยง 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน  5 ระดับ คือ สูงมาก  มาก  ปานกลาง นอย และนอยมาก 
 

การบริหารความเส่ียง (Risk  Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการให
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูใน
ระดับท่ีองคกรยอมรับได  ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 
  1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เปนการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไม
คุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง    
  2.  การลด  / การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได    
  3.  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป    
  4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง   
และหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป   

 
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise  Risk  Management) หมายถึง การบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความ
เสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได 
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดานกลยุทธ  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  การเงิน และความไมแนนอนจากปจจัยภายนอก โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 
 

ความไมแนนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไมคงท่ีดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง  ผลเหตุการณและสิ่ง
ตาง ๆ  ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดท้ังท่ีเปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย  เชน  ภูมิอากาศ  
อุบัติภัยตางๆ 
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ปญหา หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนและมักจะสงผลในทางลบ  เปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนินการ 

จําเปนตองมีการแกไข  เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมาปญหาอาจมิไดเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  ผลใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากความเสี่ยงอาจไมไดกลายเปน
ปญหาเสมอไป  เพราะอาจมีท้ังเชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ  ก็อาจมีความเสียหายมากหรือนอย
แตกตางกัน 
 

การควบคุม  (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได  4  ประเภท  คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก   

2. การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว   

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ   

4. การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง  หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
 
 การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม  หมายถึง  ลักษณะ  ขอบเขตและความถ่ีในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซ่ึงรวมท้ังวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน  
(Ongoing   Monitoring)   และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม     
ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีจะใชไดกับทุกกิจกรรม   เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   
ความแตกตางของกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของ   วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละกิจกรรม
ตอการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม
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ปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ียง 

ปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดดังนี้ 
1. ปจจัยภายในองคกร 
    1.1 ขนาดขององคกร 
          องคกรขนาดใหญท่ีมีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจาย มีผูเก่ียวของมากยอมมีความ 

เสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองคกรขนาดเล็ก 
1.2 ความสลับซับซอน 

การบริหารกิจการงานท่ีมีความละเอียดออน ยุงยาก สลับซับซอน ยอมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
ไดมากกวาการบริหารกิจการงานท่ีไมยุงยากซับซอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือขาย 

1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน 
    ระบบควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพยอมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได 

และองคกรท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหองคกรตองมีระบบควบคุมภายในท่ีเขมงวด เพ่ือเปนหลัก 
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ 
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเทานั้น  

1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององคกร 
      องคกรท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดกระบวนการ 

ตัดสินใจในการบริหารงานตองแขงกับเวลาโอกาสท่ีจะเสี่ยงตอความผิดพลาดยอมมีสูง 
1.5 ความสามารถของฝายบริหาร 
     กิจกรรมใดมีผูบริหารท่ีหยอนความสามารถ หรือดอยความสามารถโอกาสท่ีจะเกิดความ 

เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา 
1.6 การทุจริตทางการบริหาร  

การทุจริตทางการบริหารเปนความเสี่ยงท่ีมีอันตรายอยางยิ่ง เพราะเกิดข้ึนไดจากการกระทํา 
ของผูบริหารท่ีขาดความซ่ือตรงตอหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดยากกวาปกติทําให
มูลคาความเสียหายมีคาสูงยอมสงผลตอความอยูรอดขององคกร  

1.7 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม  
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบใหเกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญตอองค กร เชน             

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูบริหารทําใหนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน 
พนักงานท่ีสําคัญ การเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 

 
  

1.8 พนักงานศีลธรรมเส่ือม  
การรับพนักงานท่ีไมมีความซ่ือตรง ขาดศีลธรรมไวในองคกร มีความเสี่ยงตอความขัดแยง ความ

แตกแยกทําใหขาดความสามัคคีมีการแบงพวก แบงกลุมสูญเสียการควบคุมนํามาซ่ึงความเสื่อม                     เสีย
ใหกับองคกร 
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2. ปจจัยภายนอกองคกร   
2.1  ความเสี่ยงจากภาครัฐ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีอาจ 

สงผลกระทบตอการดําเนินงาน   
2.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
2.3  ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต 
2.4  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
2.5  ฯลฯ  

 
 

ระบบบริหารความเส่ียง  
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ โดยลด

มูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะ เกิดข้ึนใน
อนาคตอยู ในระดับท่ีสามารถยอมรับไดประเมินไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองคกรและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปเปนสําคัญ 

 

ประโยชนท่ีไดจากการบริหารความเส่ียง  
1.  ตระหนักถึงภัยคุกคามท่ียังมาไมถึง   
2.  ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน  
3.  ลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได  
4.  สรางโอกาส 
5.  สรางคุณคาใหการทํางาน  
6.  สนับสนุนการตัดสินใจของผูบรหิาร   
7.  สรางภาพลักษณท่ีดีใหองคกร   
8.  ปกปองการปฏิบัติงาน   
9.  เปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน   
10.  มองเปาหมายในภาพรวม  

 
 

ประเภทของความเส่ียง 
เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหลงท่ีมา แตความเสี่ยงท่ีไดกําหนดไวสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดวย ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
1. ความเสีย่งดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี ฯลฯ) 

(Resources Risk)  คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด 
งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานท่ี  

2.  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน (Strategic Risk)  คือ  ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม เหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและ
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สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงท่ีมาของ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการ
แขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปจจัยทางเศรษฐกิจ  
ปจจัยทางการเมือง สวนปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคกรสามารถควบคุมได แตสงผล
กระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ไดแก             โครงสราง
องคกรกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับ                     การ
ใหบริการ เปนตน 

3.  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของไดหรือ นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

4.  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง
สงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

5.  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาจารยและบุคลากรประพฤติไม
เหมาะสมสรางความเสียหายท่ีสงผลตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนผลจากการดําเนินงานท้ังทางตรง
และทางออม สงผลตอภาพพจนและความนาเชื่อถือขององคกร  

6.  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการดําเนินขององคกรท่ีมีผลทําใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกองคกร 
  
กระบวนการบริหารความเส่ียง          

 

     

6 

      
 

  การติดตามผล          
 

      

5 

    
 

 สรุปผลการดําเนินการ       
 

          
 

  การจัดการความเสี่ยง 
 4    

 

       

3 

  
 

  กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

2 

 
 

    ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  
 

          
 

        ระบุความเสี่ยง 
 1  
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1.  การระบุความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 1 หนา 17) 
  

ข้ันตอนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เปนการทําความเขาใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังการดูแลปองกันรักษาทรัพยสินของ องคกรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององคกรวิธีหนึ่ง คือการประชุมรวมกันของหนวยงานตางๆในองคกรเพ่ือทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจสงรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององคกรใหแตละ หนวยงานประกอบดวย
แบบฟอรมการประเมินหนวยงานดานความเสี่ยงมาวิเคราะหความเสี่ยง การระบุ  ความเสี่ยงควรประกอบดวย
ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร   
สถานท่ีฯลฯ)  

 2.    ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน   
   3.    ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
   4.    ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวตักรรม 
สิ่งแวดลอม 

   5.   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร  

   6.    ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก  
 

2. ประเมินและวิเคราะหความเส่ียง   
เปนการประเมินเพ่ือวัดความเปนไปไดของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 

รุนแรง (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงท้ัง 6 ดาน โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไว แลวท้ังหมดมาพิจารณาเพ่ือ 
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ 

 
2.1 โอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิด (Probability) หมายถึงความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีนํามา 

พิจารณาเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาส ความถ่ี 
1 นอยมาก 1 ครั้งในชวง 5 ป 

2 นอย 1 ครั้งในชวง 2 - 4 ป 

3 ปานกลาง 1 ครั้งในชวง 1 ป 

4 มาก 1 ครั้งในชวง 2 – 6  เดือน 

5 สูงมาก 1 ครั้งในชวง 1 เดือน 
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2.2 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity/Impact) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิด จาก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ และเม่ือเกิดข้ึนแลวจะเกิดความรุนแรงหรือ 
ผลกระทบกับสิ่งตางๆ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในความเสี่ยง ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ) ดานความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ดานความ
เสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรใน
หนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ดานความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน 
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร และดานความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณภายนอก 

 
 
 
 
 

 

ดานทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ)  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ต่ํามาก ไมเกิน  10,000 บาท 

2 ต่ํา 10,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง 50,0001 – 250,000 บาท 

4 สูง 250,001 – 10,000,000 บาท 

5 สูงมาก มากกวา 10,000,000 บาท 

 
 

  
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ต่ํามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ต่ํา สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
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 ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ต่ํามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ต่ํา สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 

 
ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ต่ํามาก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีไมมีนัยสําคัญ 

2 ต่ํา การละเมิดขอกฎหมายท่ีไมมีนัยสําคัญ 

 
3 

ปานกลาง 

การฝาฝนกฎขอกฎหมายท่ีสําคัญ ท่ีมีการสอบสวนหรือ
รายงาน  ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการดําเนินคดี
และ/หรือเรียกรองคาเสียหายหากเปนไปได 

4 สูง การละเมิดขอกฎหมายท่ีสําคัญ 

5 

สูงมาก 

การฟองรองดําเนินคดีและเรียกรองคาเสียหายท่ีสําคัญ 
ซ่ึงเปนคดี ท่ีสําคัญมากรวมถึงการฟองรองท่ีเกิดจากการ
รวมตัวกันของผูท่ีไดรับความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม ส่ิงแวดลอม 
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ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ต่ํามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ต่ํา สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
 

 
ดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กนอยและในระยะเวลาส้ันๆ นอยกวา 1 สัปดาห 

2 ตํ่า มีผลกระทบนอยและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1 สัปดาห –  1 เดือน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง 1-6 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลาสั้นๆ /ปานกลาง ระหวาง 6-12 เดือน 

5 สูงมาก มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลานาน มากกวา 1 ป 
 
 

 

ดานอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก  
 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กนอยสามารถแกไขหรือควบคุมได 

2 ตํ่า มีผลกระทบนอยตองใชเวลาในการแกไขในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห 

3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางตองใชเวลาในการแกไข ระหวาง 1 สัปดาห –  1  เดือน 

4 สูง มีผลกระทบ รุนแรง ตองใชเวลาในการแกไขระหวาง 1 – 6  เดือน 

 
5 สูงมาก 

มีผลกระทบรุนแรงมาก  ตองใชทรัพยากรและเวลานานในการแกไข 
มากกวา  6 เดือน 

 
 

2.3 การพิจารณาความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนา 18) 
  

หลังจากประเมินความเปนไปไดของโอกาสท่ีเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 
รุนแรง (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงตางๆ โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไวแลวท้ังหมดมาพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้ 
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ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) ความถ่ี 
1 นอยมาก 1 ครั้งในชวง 5 ป 
2 นอย 1 ครั้งในชวง 2 - 4 ป 
3 ปานกลาง 1 ครั้งในชวง 1 ป 
4 มาก 1 ครั้งในชวง 2 – 6  เดือน 
5 สูงมาก 1 ครั้งในชวง 1 เดือน 

 
 

2.4 จัดลําดับความเส่ียง   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนา 18) 
 
ระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิดซ่ึงมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยูท่ี 3  ระดับ โดยแตละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัตเิพื่อใชในการบริหารความ
เสี่ยงตอดังตาราง 
 

 
3 มีคาระหวาง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

 
2 มีคาระหวาง 10-19 (สูง) F1 ความเสี่ยงสูง 

 
1 มีคาระหวาง 1-9(ต่ํา) O , P ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงระดับความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนา 18) 

 
 

ระดับ ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใช 
3 ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลงถาไม

สามารถลดความเสี่ยงลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยาง
เต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดทํางานนั้น 

2 ความเสี่ยงสูง ตองลดความเสี่ยงกอนท่ีจะเริ่มทํางานได  ตองจัดสรร
ทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นเม่ือ
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ความเสี่ยงเก่ียวของกับงานท่ีกําลังทําอยูจะตองทําการแกไข
อยางเรงดวน 

1 ความเสี่ยงยอมรับได ไมตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ
ทําเม่ือเห็นวาคุมคาหรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมข้ึน การติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพ่ือใหแนใจวาการ
ควบคุมยังคงมีอยู 

 

 เม่ือหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลว หนวยงานจะตองทํา
การ ควบคุมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงระดับ 3  ระดับ 2 ถือวามีนัยสําคัญใหวางแผนการควบคุมและนําเสนอ            
ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีระดับ 1 เม่ือพิจารณาจาก 
ระดับความเสี่ยงแลวเห็นวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงไมตองรายงาน แตความเสี่ยงใน 
ระดับ 3 และ 2 หนวยงานจะตองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการ 
ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 
3. กิจกรรมควบคุมความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 3 หนา 19)  

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เปนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนทุกระดับในองคกรรวมกัน 
กําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในการดําเนินการอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
หรือหนวยงาน ซ่ึงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้  

3.1 การดําเนินการควบคุมเพ่ือปองกันเปนการกําหนดกิจกรรมท่ีนํามาใชในควบคุมความเสี่ยง  
3.2 การควบคุมท่ีมีอยูแลวเปนกิจกรรมท่ีจะนํามาใชในควบคุมความเสี่ยง ท่ีมีอยูและยังไมมีหรือ               

มีแตยังไมสมบูรณ โดยใชเครื่องหมาย   

√ หมายถึง มีอยูแลว   
X หมายถึง ไมมี   
O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ 

3.3 ผลของการควบคุมท่ีมีอยูแลวเปนท่ีทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชเครื่องหมาย 

√ หมายถึง ไดผลตามความคาดหมาย     
X หมายถึง ไมไดผลตามความคาดหมาย    
O หมายถึง ไดผลแตยังไมสมบูรณ 

 

4. การจัดการความเส่ียง (Risk management)   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 4 หนา 20)  
เม่ือความเสี่ยงไดรับการประเมินและบงชี้ตามระดับความสําคัญแลวตองมีการประเมินวิธีการ 

จัดการความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูประเมินตองเลือก 
วิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ 
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รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณใหอยูในชวงท่ีองคกรสามารถยอมรับได (Risk Tolerance) หลักการ 
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ  

4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการและยอมรับได    
แลวโดยไมตองมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีก   

4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือความ 
รุนแรงของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได   

4.3 การถายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูอ่ืนใน การ
จัดการความเสี่ยง   

4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ             
ท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงผูบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขางตนและดําเนินการ 
ประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากท่ีไดมีการจัดการความเสี่ยงในชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือดูวาการบริหาร               
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม  
 
 
 

5.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูท่ีภาคผนวก                  
เอกสารท่ี 5  หนา 21)  

สรุปผลกิจกรรมท่ีใชในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน การควบคุม ระดับ 
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม ระยะเวลาการดําเนินงาน เพ่ือใหแตละหนวยงาน 
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 

6.  การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูท่ีภาคผนวก             
เอกสารท่ี 6 หนา 22)  

   การติดตามผลเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาความเสี่ยงไดมีการควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิผลจึง
ตองมีการติดตามผลประกอบดวย ความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม ผลลัพธของการทํากิจกรรม                ระยะเวลา
การ ดําเนินงาน ความคืบหนาปญหาและอุปสรรค  ซ่ึงมีการติดตามผลดังนี้  

6.1  หนวยงานท่ีมีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ ระบบ 
การควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผลสามารถ 
ปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน   

6.2  มีการตรวจสอบเพ่ือแนะนําใหปรับปรุงขอบกพรองใหเหมาะสมกับเวลา   
6.3  มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ระบุความเสี่ยง  
    หนวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเส่ียง (ภารกจิหลัก/กิจกรรม ปจจัยเส่ียง 
ดานการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เชน อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม 
ดาน ฯลฯ 
  
  
  
  
  
  

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

การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  

เอกสารท่ี 1 

เอกสารท่ี 2 
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หนวยงาน .................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะเกิด   
(1) 

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2) 

คะแนนความเส่ียง             
(ระดับความเสียง) 

(1) X (2) 

ลําดับความเส่ียง 

ดานการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เชน 
อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

แรงจูงใจในการขอตําแหนง
ทางวิชาการมีอยูนอยหรือ
ยังไมเหมาะสม 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

ดาน ฯลฯ 
 
 
 

     

 
 
 
   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) 

 
  

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

ลําดับ ความเส่ียง  การควบคุมท่ีควรจะมี   การควบคุมท่ีมีอยู การควบคุมท่ีมีอยู วิธีการความเส่ียง  หมายเหตุ  

เอกสารท่ี 3 
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(ภารกิจหลัก/กิจกรรม  
(1) 

 
(2) 

แลว  
 

(3) 

แลว 
ไดผลหรือไม  

(4) 

 
(5) 

 
(6) 

1 ดานการเรียนการสอน 
 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการมีนอย 
ปรับปรุงระเบยีบเร่ืองภาระงาน

ใหมีความเหมาะสมและ

ตอบสนอง  ขอกําหนดการขอ

กําหนดตําแหนง  วชิาการตาม

วาระ 

√ O              ยอมรับ 
      √     ควบคุม 
             ถายโอน 
             หลีกเลี่ยง 

 

   
หมายเหตุ 

ชอง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมมี 
ชอง 4      √  หมายถึง ไดผลตามท่ีคาดหมาย  , O หมายถึง  ไดผลบางแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
 

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง  
หนวยงาน ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานท่ีประเมินและ

การควบคุมท่ีมีอยู    
 
 

ระดับ
ความ
เส่ียง      

การจัดการ
ความเส่ียง  

 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู  
(ปจจัยเส่ียง)  

 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

  

เอกสารท่ี 4 
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วัตถุประสงคของการ
ควบคุม  

(1) 

 
(2) 

 
 

(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

ดานการเรียนการสอน 
อาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนง
ทางวชิาการมนีอย 

ปรับปรุงระเบยีบเร่ือง
ภาระงานใหมีความ
เหมาะสมและตอบสนอง  
ขอกําหนดการขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการตามวาระ   

3 การควบคุม แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ
มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม 

-จัดทําแผนการกําหนดการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมีเวลาทีช่ัดเจน
ระบุถึงตัวบุคคล 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 
นาย ก 

 
ชือ่ผูรายงาน........................................................................... 
ชือ่หัวหนาสวนงาน................................................................  
ตําแหนง....................................................................................  
วันท่ี................  เดือน..................พ.ศ. ....................................
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แบบ ปย.2 
 

ช่ือสวนงานยอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม  

การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินผล
การควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

(เอกสารที่ 4 ชอง 1) 
อาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทาง
วิชาการมนีอย 
วัตถุประสงค 
 มีการสงเสริมใหอาจารยประจาํทํา 
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

(เอกสารที่ 4 ชอง 2) 

ปรับปรุงระเบยีบเร่ืองภาระงาน

ใหมีความเหมาะสมและ

ตอบสนอง  ขอกําหนดการขอ

กําหนดตําแหนงวชิาการตาม

วาระ   

(เอกสารท่ี 4 ชอง 4) 

X : ไมไดผลตามที ่  

คาดหมาย 

(เอกสารที่ 4 ชอง 5) 

แรงจูงใจในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

มีอยูนอยหรือยังไม

เหมาะสม 

(เอกสารที่ 4 ชอง 6) 

จัดทําแผนการกําหนดการ

ขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหมีเวลาทีช่ัดเจน

ระบุถึงตัวบุคคล 

(เอกสารที่ 4 ชอง 7) 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 
นาย ก 

 

 

 
 

ชื่อผูรายงาน........................................................................... 
 

ชื่อหัวหนาสวนงาน...............................................................  
  ตําแหนง.................................................................................... 

เอกสารท่ี 5 
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 วันท่ี................  เดือน..................พ.ศ. ............... 



24 

 

                         คูมอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) หนา้ 24 

 

 

แบบติดตาม ปย.2 

ช่ือสวนงานยอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน) 
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สําหรับส้ินสุดวันท่ี...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........  

รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ...................................ถึง.............................................. 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม  

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง       
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ ปญหา   
และ

อุปสรรค 
อาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทาง
วิชาการมนีอย 
วัตถุประสงค 
 มีการสงเสริมใหอาจารยประจาํทํา 
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 
X : ไมไดผลตาม   
ที่คาดหมาย 

 
แรงจูงใจในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
มีอยูนอยหรือยังไม
เหมาะสม 

 
จัดทําแผนการกําหนด  
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวชิาการใหมีเวลาที่
ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคล 

 
ต.ค. 56 – ก.ย. 57 

นาย ก 

  ดําเนนิการแลวเสร็จตามกําหนด 
     ดําเนินการแลว ลาชากวา
กําหนด 
     ยังไมดําเนินการ 
     อยูระหวางดําเนนิการ 

 

 
 

ชือ่ผูรายงาน...........................................................................  
ชือ่หัวหนาสวนงาน............................................................... 

  ตําแหนง................................................................................ 
  วันท่ี................  เดือน..................พ.ศ. .......................

เอกสารท่ี 6 
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