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คํานํา 
 

คูมอืการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใชเปนคูมือในการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยรบัตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกาํกับ

ดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปรับปรุง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการ

จัดทํารายงานตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการ

บริหารความเส่ียงมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบงชี้ที่ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบรหิารและควบคมุปจจัย กิจกรรม

และกระบวนการการดําเนนิงานท่ีอาจเปนมูลเหตุความเสียหาย เพื่อใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรนุแรงของปญหา รวมทั้งมีแผนสํารอง

ตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ   มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ

เปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ และใหสามารถบริหารจัดการภายใน

คณะดําเนินตอไปและบรรลุเปาหมายที่กําหนด ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ  เพื่อรวมกันพิจารณา

แนวทางการบริหารความเส่ียงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คูมือการบริหารความเส่ียง เนื้อหาภายในเอกสารประกอบดวยบริบทที่เก่ียวของหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูที่เกี่ยวของ  ในระดับตางๆ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทํารายงานเสนอ 

ตอผูรับผิดชอบกาํกับดแูล รวมท้ังไดรวบรวมแบบฟอรมที่ใชดําเนินการไวในภาคผนวกแลว กรอบแนวทางที่จัดทาํข้ึนนี้หวัง

วาคณะจะไดนําไปประยุกตใชรวมกับ ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินงาน

ในทุกภารกิจทั่วทั้งมหาวทิยาลัย 
 
 

                                                                   (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง) 

                    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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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.  สรางฐานขอมูลที่มปีระโยชนตอการบริหารและปฏิบัติงาน   
7.  ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปทิศทางเดียวกัน  

 
นอกจากความสําคัญดังกลาวมหาวิทยาลัยตองมีการบรหิารความเสี่ยงเพื่อใหองคกรมีการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนและเปนการปฏิบัติตามระบบตางๆ ดังน้ี 
 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  

ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
 
  2   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 องคประกอบท่ี 5 การ

บริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ 

เอกลักษณของคณะภายใตเกณฑขอที่ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ

กิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐาน ประกอบไปดวย 
2.  

2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน         

ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้  

2.2.1  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ) 

2.2.2  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน  

2.2.3  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
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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 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 

ในขอ 2 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง 
 

1. เพื่อใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ  เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบรหิารความเสี่ยง 

3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.  เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง  (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  ความสูญ

เปลา  หรือเหตุการณไมพึงประสงค  ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน  

และการบริหาร  ซึ่งอาจเปนผลทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact)  ท่ีไดรับและโอกาสที่จะเกิด   

(Likelihood)  ของเหตุการณ ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง

ภายนอก (External Risk 

ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลกัษณะ  ดังนี้  
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1. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวของในระดับยุทธศาสตร   

2. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวของในระดับปฏิบัติการ   

3. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับดานการเงิน   

4. Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวของในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

ตอชีวิตและทรัพยสิน 
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ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม  

ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง

ในภายหลังไดอยางถูกตอง 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห 

ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

 โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

 ผลกระทบ  (Impact)  หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน  5 ระดับ คือ สูงมาก  มาก  ปานกลาง นอย และนอยมาก 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูใน

ระดับที่องคกรยอมรับได  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 

  1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน เนื่องจากไม

คุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง    

  2.  การลด  / การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ

การออกแบบวิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได    

  3.  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอน

ความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป    

  4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง   

และหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป   
 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise  Risk  Management) หมายถึง การบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ

เสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได 

ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ  การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  การเงิน และความไมแนนอนจากปจจัยภายนอก โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการ

บริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร 
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ความไมแนนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไมคงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง  ผลเหตุการณและสิ่ง

ตาง ๆ  ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย  เชน  ภูมิอากาศ  

อุบัติภัยตางๆ 

 

ปญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะสงผลในทางลบ  เปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนินการ 

จําเปนตองมีการแกไข  เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมาปญหาอาจมิไดเกิดจาก

สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไมไดกลายเปน

ปญหาเสมอไป  เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ  ก็อาจมีความเสียหายมากหรือนอย

แตกตางกัน 

 

การควบคุม  (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ

เสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได  4  ประเภท  คือ 

1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก   

2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบ

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว   

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ   

4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพ่ือแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 

 

 การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม  หมายถึง  ลักษณะ  ขอบเขตและความถ่ีในการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน  

(Ongoing   Monitoring)   และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม     

ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชไดกับทุกกิจกรรม   เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   

ความแตกตางของกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ   วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละกิจกรรม

ตอการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม
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ปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยง 

ปจจัยที่มีผลตอโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดดังน้ี 

1. ปจจัยภายในองคกร 

    1.1 ขนาดขององคกร 

          องคกรขนาดใหญที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรบั รายจาย มีผูเก่ียวของมากยอมมีความ 

เสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองคกรขนาดเล็ก 

1.2 ความสลับซับซอน 

การบริหารกิจการงานท่ีมีความละเอียดออน ยุงยาก สลับซับซอน ยอมมีโอกาสเกิดความเส่ียง 

ไดมากกวาการบริหารกิจการงานที่ไมยุงยากซับซอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครอืขาย 

1.3 คุณภาพของระบบควบคมุภายใน 

    ระบบควบคมุภายในที่มีคุณภาพยอมลดโอกาสและระดับความรนุแรงของความเสี่ยงลงได 

และองคกรที่มกีฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหองคกรตองมรีะบบควบคุมภายในท่ีเขมงวด เพื่อเปนหลัก 

ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคณุภาพของระบบ 

ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเทานั้น 
 

1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององคกร 

      องคกรท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดกระบวนการ 

ตัดสินใจในการบริหารงานตองแขงกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงตอความผิดพลาดยอมมีสูง 

1.5 ความสามารถของฝายบริหาร 

     กิจกรรมใดมีผูบริหารที่หยอนความสามารถ หรือดอยความสามารถโอกาสที่จะเกิดความ 
เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา 

1.6 การทุจริตทางการบริหาร 
 

การทุจริตทางการบริหารเปนความเสี่ยงที่มีอันตรายอยางยิ่ง เพราะเกิดข้ึนไดจากการกระทํา 

ของผูบริหารที่ขาดความซื่อตรงตอหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดยากกวาปกติทําให

มูลคาความเสียหายมีคาสูงยอมสงผลตอความอยูรอดขององคกร 
 

1.7 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม 
 

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบใหเกิดความเสี่ยงที่สําคัญตอองค กร เชน             

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูบริหารทําใหนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน 

พนักงานท่ีสําคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทาํงาน 

  
1.8 พนักงานศีลธรรมเสื่อม 

 
การรับพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวในองคกร มีความเสี่ยงตอความขัดแยง ความ

แตกแยกทําใหขาดความสามัคคีมีการแบงพวก แบงกลุมสูญเสียการควบคุมนํามาซึ่งความเสื่อม                     เสีย

ใหกับองคกร 



                         คูมือการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) หนา้ 7 
 

 

2. ปจจัยภายนอกองคกร  
 

2.1  ความเสี่ยงจากภาครัฐ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่อาจ 

สงผลกระทบตอการดําเนินงาน   
2.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

2.3  ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑติ 

2.4  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  

2.5  ฯลฯ  
 

ระบบบรหิารความเส่ียง 
 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ โดยลด

มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะ เกิดขึ้นใน

อนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดประเมินไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการ

บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองคกรและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปเปนสําคัญ 

 

ประโยชนที่ไดจากการบรหิารความเสี่ยง 
 

1.  ตระหนกัถึงภัยคุกคามท่ียังมาไมถึง  
 

2.  ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน  

3.  ลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได  

4.  สรางโอกาส 

5.  สรางคณุคาใหการทํางาน  

6.  สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร   
7.  สรางภาพลักษณท่ีดีใหองคกร   
8.  ปกปองการปฏิบัติงาน   
9.  เปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน   
10.  มองเปาหมายในภาพรวม  

 

ประเภทของความเสี่ยง 

เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหลงที่มา แตความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดวย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมดานตางๆ ดังน้ี 

1. ความเสีย่งดานทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) 

(Resources Risk)  คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด 

งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ รวมระบบ

เทคโนโลยีและอาคารสถานที ่ 
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2.  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน (Strategic Risk)  คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงท่ีมาของ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการ

แขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปจจัยทางเศรษฐกิจ  

ปจจัยทางการเมือง สวนปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่องค กรสามารถควบคุมได แตสงผล

กระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร

กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ เปนตน 

3.  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ

เสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของไดหรือ นโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

4.  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด

ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง

สงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

5.  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอาจารยและบุคลากรประพฤติไม

เหมาะสมสรางความเสียหายที่สงผลตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนผลจากการดําเนินงานท้ังทางตรง

และทางออม สงผลตอภาพพจนและความนาเชื่อถือขององคกร 
 
6. ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงที่

เกิดจากการดาํเนินขององคกรท่ีมีผลทําใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง          
 

     

6 

      
 

  การตดิตามผล          
 

      

5 

    
 

 สรุปผลการดาํเนินการ       
 

          
 

  การจัดการความเสี่ยง 
 4 

   
 

       

3 

  
 

  กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

2 

 
 

    ประเมินและวิเคราะหความเสีย่ง  
 

          
 

        ระบุความเสี่ยง
 1 
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1.  การระบุความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 1 หนา 17) 

 
 

ขั้นตอนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก 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 ระบบประกันคณุภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

สิ่งแวดลอม 

   5.   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
 
   6.    ความเสี่ยงอ่ืน 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 

พิจารณาเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาส ความถี่ 

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) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิด จาก

เหตุการณที่เกิดข้ึน หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ และเมื่อเกิดข้ึนแลวจะเกิดความรุนแรงหรือ 

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 สถานที่ฯลฯ)  

 

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 สําเรจ็ตามแผน 91 – 100 % 

2 ต่ํา สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเรจ็ตามแผน  1 – 60 % 

 

ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ต่ํามาก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ไมมีนัยสําคัญ 

2 ต่ํา การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัยสําคัญ 

 

3 
ปานกลาง การฝาฝนกฎขอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ

รายงาน  ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งการดําเนินคดี

และ/หรือเรยีกรองคาเสียหายหากเปนไปได 

4 สูง การละเมิดขอกฎหมายที่สําคัญ 

5 สงูมาก การฟองรองดําเนินคดีและเรียกรองคาเสียหายที่สําคัญ 

ซึ่งเปนคดี ท่ีสําคัญมากรวมถึงการฟองรองที่เกิดจากการ

รวมตัวกันของผูที่ไดรับความเสียหาย 

 

 

ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคณุภาพการศกึษา บุคลากรในหนวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ต่ํามาก สําเรจ็ตามแผน 91 – 100 % 

2 ต่ํา สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเรจ็ตามแผน  1 – 60 % 
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ดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ต่ํามาก มีผลกระทบเล็กนอยและในระยะเวลาส้ันๆ นอยกวา 1 สัปดาห 

2 ต่ํา มีผลกระทบนอยและในระยะเวลาส้ันๆ ระหวาง 1 สัปดาห –  1 เดือน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาส้ันๆ ระหวาง 1-6 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลาส้ันๆ /ปานกลาง ระหวาง 6-12 เดือน 

5 สูงมาก มีผลกระทบอยางมากและในระยะเวลานาน มากกวา 1 ป 
 

 

 

ดานอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก  

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ต่ํามาก มีผลกระทบเล็กนอยสามารถแกไขหรือควบคุมได 

2 ต่ํา 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 การพิจารณาความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18) 
 

 
หลังจากประเมินความเปนไปไดของโอกาสที่เกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 

รุนแรง (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงตางๆ โดยนาํความเสี่ยงที่ระบุไวแลวทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง ดังน้ี 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) ความถี่ 

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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2.4 จัดลําดับความเสี่ยง   (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18) 

 

ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีตัวเลขระดับของ

ความเสี่ยงอยูที่ 3  ระดับ โดยแตละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชในการบริหารความ

เสี่ยงตอดังตาราง 

 

3 มีคาระหวาง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงที่ยอมรบัไมได 

2 มีคาระหวาง 10-19 (สูง) F1 ความเสี่ยงสูง 

1 มีคาระหวาง 1-9(ต่าํ) O , P ความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 
 
 
 
ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนา 18) 

 

 

ระดับ ความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช 

3 ความเสี่ยงที่ยอมรบัไมได งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลงถาไม

สามารถลดความเสี่ยงลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยาง

เต็มที่แลวก็ตามจะตองหยุดทํางานนั้น 

2 ความเสี่ยงสูง ตองลดความเสี่ยงกอนที่ จะ เริ่มทํางานได  ตอง จัดสรร

ทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อ

ความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกําลังทําอยูจะตองทําการแกไข

อยางเรงดวน 

1 ความเสี่ยงยอมรับได ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ

ทําเมื่อเห็นวาคุมคาหรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจาย

เพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแนใจวาการ

ควบคุมยังคงมีอยู 
 

 เมื่อหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลว หนวยงานจะตองทํา

การ ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 3  ระดับ 2 ถือวามีนัยสําคัญใหวางแผนการควบคุมและนําเสนอ            

ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 เมื่อพิจารณาจาก 

ระดับความเสี่ยงแลวเห็นวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงไมตองรายงาน แตความเสี่ยงใน 

ระดับ 3 และ 2 หนวยงานจะตองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการ 

ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3. กิจกรรมควบคุมความเส่ียง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 3 หนา 19) 
 

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนทุกระดับในองคกรรวมกัน 

กําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินการอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

หรือหนวยงาน ซึ่งกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังน้ี 
 

3.1 การดําเนินการควบคุมเพื่อปองกันเปนการกําหนดกิจกรรมที่นํามาใชในควบคุมความเสี่ยง  

3.2 การควบคุมที่มีอยูแลวเปนกิจกรรมที่จะนํามาใชในควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยูและยังไมมีหรือ               

มีแตยังไมสมบูรณ โดยใชเครื่องหมาย   

√ หมายถึง มีอยูแลว   

X หมายถึง ไมมี   

O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ 

3.3 ผลของการควบคุมที่มีอยูแลวเปนที่ทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชเครื่องหมาย 

√ หมายถึง ไดผลตามความคาดหมาย     

X หมายถึง ไมไดผลตามความคาดหมาย    

O หมายถึง ไดผลแตยังไมสมบูรณ 

 

4. การจัดการความเส่ียง (Risk management)   (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 4 หนา 20) 
 

เมื่อความเสี่ยงไดรับการประเมินและบงชี้ตามระดับความสําคัญแลวตองมีการประเมินวิธีการ 

จัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูประเมินตองเลือก 

วิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นและความ 

รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณใหอยูในชวงที่องคกรสามารถยอมรับได (Risk Tolerance) หลักการ 

ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ 
 

4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยูในปจจุบันอยูภายในระดับที่ตองการและยอมรับได    

แลวโดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเตมิเพื่อลดโอกาสหรือความรนุแรงที่อาจเกิดขึ้นไดอีก  
 

4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความ 

รุนแรงของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
 

4.3 การถายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูอ่ืนใน การ

จัดการความเสี่ยง  
 

4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ             

ที่กอใหเกิดความเสี่ยงผูบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขางตนและดําเนินการ 

ประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากท่ีไดมีการจัดการความเสี่ยงในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อดูวาการบริหาร               

ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม  
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5.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก                  

เอกสารที่ 5  หนา 21) 
 

สรุปผลกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุม ระดับ 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อใหแตละหนวยงาน 

ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไว 
 

6.  การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก             

เอกสารที่ 6 หนา 22) 
 

   การติดตามผลเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาความเสี่ยงไดมีการควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิผลจึง

ตองมีการติดตามผลประกอบดวย ความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม ผลลัพธของการทํากิจกรรม                ระยะเวลา

การ ดําเนินงาน ความคืบหนาปญหาและอุปสรรค  ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้ 
 

6.1  หนวยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ระบบ 

การควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผลสามารถ 

ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

6.2  มีการตรวจสอบเพื่อแนะนําใหปรับปรุงขอบกพรองใหเหมาะสมกับเวลา   
6.3  มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ระบุความเสี่ยง 
 

    หนวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกจิหลัก/กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง 

ดานการเรียนการสอน 

S1, F1, O1, P1 เชน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม 

ดาน ฯลฯ 

  

  

  

  

  

  
 

   
    หมายเหต ุ  

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

เอกสารที่ 1 
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การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 
 

หนวยงาน ................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/

กิจกรรม 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเส่ียง) 

โอกาสที่จะเกิด   

(1) 

ผลกระทบ / ความรุนแรง

(2) 

คะแนนความเส่ียง             

(ระดบัความเสียง) 

(1) X (2) 

ลําดับความเส่ียง 

ดานการเรียนการสอน 

S1, F1, O1, P1 เชน 

อาจารยประจําท่ีดาํรง

ตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

แรงจูงใจในการขอตําแหนง

ทางวิชาการมีอยูนอยหรือ

ยังไมเหมาะสม 

5 4 20 

(สูงมาก) 

3 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

ดาน ฯลฯ 

 

 

 

     

 
 
 
   หมายเหตุ  1. เลือกกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง (อยูในระดบั 2 หรือ 3) ตองนํามาจัดการความเสี่ยงตอไป 

                 2. ระดับความเสี่ยง 3  มีคาระหวาง 20 - 25  (ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได)    2   มีคาระหวาง 10 ‐ 19  (ความเสี่ยงสูง)  และ  1  มีคาระหวาง 1 - 9  (ความเสี่ยงยอมรับได) 
 
 
 

เอกสารท่ี 2 
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การกําหนดกจิกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

ลําดับ ความเสี่ยง  

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม  

(1) 

การควบคมุที่ควรจะมี   

 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว  

 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

ไดผลหรือไม  

(4) 

วิธีการความเสี่ยง  

 

(5) 

หมายเหตุ  

 

(6) 

1 ดานการเรียนการสอน 

 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการมีนอย 

ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงาน

ใหมีความเหมาะสมและ

ตอบสนอง  ขอกําหนดการขอ

กําหนดตําแหนง  วิชาการตาม

วาระ 

√ O              ยอมรับ 

      √     ควบคุม 

             ถายโอน 

             หลีกเลี่ยง 

 

 
  
หมายเหต ุ

ชอง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมมี 

ชอง 4      √  หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย  , O หมายถึง  ไดผลบางแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมไดผลตามที่คาดหมาย 

 

 

เอกสารที่ 3 
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
 

หนวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม  

(1) 

การควบคุมที่มีอยู    

 

 

 

 

(2) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง     

 

 

(3) 

การจัดการ

ความเสี่ยง  

 

 

 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู  

(ปจจัยเส่ียง)  

 

 

 

(5) 

กิจกรรมการควบคมุ 

(แผนการปรับปรงุการ

ควบคุม)  

 

 

(6) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

  

 

 

(7) 

ดานการเรียนการสอน 

อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการมีนอย 

ปรับปรุงระเบียบเร่ือง

ภาระงานใหมีความ

เหมาะสมและตอบสนอง  

ขอกําหนดการขอกําหนด

ตําแหนงวิชาการตามวาระ  

3 การควบคุม แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ

มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม 

-จัดทําแผนการกําหนดการ

ขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหมีเวลาท่ีชัดเจน

ระบุถึงตัวบุคคล 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

นาย ก 

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

ชื่อหัวหนาสวนงาน................................................................ 
 

ตําแหนง.................................................................................... 
 

วันที่................  เดือน..................พ.ศ. .................................... 
 

เอกสารที่ 4 
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แบบ ปย.2 

 

ชื่อสวนงานยอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน) 
 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม  

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

การควบคมุ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรงุการ

ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

(เอกสารท่ี 4 ชอง 1) 

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการมีนอย 

วัตถุประสงค 

 มีการสงเสริมใหอาจารยประจําทํา 

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

(เอกสารที่ 4 ชอง 2) 
ปรับปรุงระเบียบเร่ืองภาระงาน

ใหมีความเหมาะสมและ

ตอบสนอง  ขอกําหนดการขอ

กําหนดตําแหนงวิชาการตาม

วาระ   

(เอกสารที่ 4 ชอง 4) 
X : ไมไดผลตามท่ี   

คาดหมาย 

(เอกสารที่ 4 ชอง 5) 
แรงจูงใจในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

มีอยูนอยหรือยังไม

เหมาะสม 

(เอกสารที่ 4 ชอง 6) 
จัดทําแผนการกําหนดการ

ขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหมีเวลาที่ชัดเจน

ระบุถึงตัวบุคคล 

(เอกสารที่ 4 ชอง 7) 
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

นาย ก 
 
 

 

ช่ือผูรายงาน........................................................................... 
 

ช่ือหัวหนาสวนงาน............................................................... 

เอกสารที่ 5 



                         คูมอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) หนา้ 23 
 

 

แบบติดตาม ปย.2 

ชื่อสวนงานยอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สวน) 

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
 

สําหรับสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........ 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ...................................ถงึ.............................................. 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของการควบคุม  

การประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง       

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ ปญหา   

และ

อุปสรรค 

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการมนีอย 

วัตถุประสงค 

 มีการสงเสริมใหอาจารยประจําทํา 

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

X : ไมไดผลตาม   

ท่ีคาดหมาย 

 

แรงจูงใจในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

มีอยูนอยหรือยังไม

เหมาะสม 

 

จัดทําแผนการกําหนด  

การขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการใหมีเวลาท่ี

ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคล 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

นาย ก 

  ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

     ดําเนินการแลว ลาชากวา

กําหนด 

     ยังไมดําเนินการ 

     อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

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

ชื่อหัวหนาสวนงาน............................................................... 

  ตําแหนง................................................................................ 

  วันที่................  เดือน..................พ.ศ. .......................

เอกสารที่ 6 



                         คูมอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) หนา้ 24 
 

 


