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คานา
คู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใช้เป็นคู่มือ ในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กาหนดให้
หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
อย่ างน้ อย ปี ละ 1 ครั้ ง ซึ่ งส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดินได้ ปรับปรุงแนวทางการจั ดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทารายงานต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอยู่เสมอ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ ที่
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ และให้ สามารถบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลั ยดาเนิ นต่อไปและบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ระดับมหาวิท ยาลั ย
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คู่มือการบริหารความเสี่ยง เนื้อหาภายในเอกสารประกอบด้วยบริบทที่เกี่ยวของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับต่างๆ เหตุผลความจาเป็นในการดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินงานและการจัดทารายงานเสนอ
ต่อผู้รับผิดชอบกากับดูแล รวมทั้งได้รวบรวมแบบฟอร์มที่ใช้ดาเนินการไว้ในภาคผนวกแล้ว กรอบแนวทางที่จัดทาขึ้นนี้หวัง
ว่าหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจะได้ นาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการดาเนินงานในทุกภารกิจทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตนจากการที่ผูบริหารตลอดจนบุคลากรในองคกรไดทําความเขาใจให
ตรงกันต"อคํานิยามของความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนสามารถบ"งชี้ความเสี่ยงและโอกาสไดในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผูบริหารมักประสบกับเหตุการณที่มีความไม"แน"นอน ตลอดเวลาเหตุการณเหล"านั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกต"อการบริหารงานขององคกร โดยผลในเชิงลบนั้นถือว"าเป.นความเสี่ยง ส"วนผลในเชิงบวกช"วย
สรางโอกาสใหองคกร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้
1. สนับสนุนใหองคกรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหแก"องคกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความ
ไม"แน"นอนของความเสี่ยงได
3. เป.นส"วนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ดี
4. เป.นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
5. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงต"างๆ ที่สําคัญ
6. สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนต"อการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ช"วยใหการพัฒนาองคกรเป.นไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสําคัญดังกล"าวมหาวิทยาลัยตองมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหองคกรมีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปAาหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสู"การพัฒนาอย"าง
ยั่งยืนและเป.นการปฏิบัติตามระบบต"างๆ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินว"าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ที่กําหนดใหหน"วยงานของรัฐตองรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในต"อคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินอย"างนอยปBละหนึ่งครั้ง
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปBการศึกษา 2554 องคประกอบที่7การบริหาร
จัดการ ตัวบ"งชี้ที่ 7.4 ซึ่งเกณฑมาตรฐานมีดังนี้
2.1 มีการแต"งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํ างานบริห ารความเสี่ ย งโดยมี ผูบริ หารระดับ สู งและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเป.นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.2 มี ก ารวิ เ คราะหและระบุ ค วามเสี่ ย งและปE จ จั ย ที่ ก" อ ใหเกิ ด ความเสี่ ย งอย" า งนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย"างต"อไปนี้
2.2.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2.2.2 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
2.2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/
นวัตกรรม สิ่งแวดลอม
2.2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
2.2.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต"อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย"างนอยปBละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปBถัดไป
วัตถุประสงค$ในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหฝMายบริหาร / ฝMายปฏิบัติการ เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย"างเป.นระบบและต"อเนื่อง
4. เพื่อเป.นเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใชเป.นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน"วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล"า หรือเหตุการณไม"พึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม"
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปAาหมายขององคกรทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหาร ซึ่งอาจเป.นผลทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk
ความเสี่ยงจําแนกไดเป.น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. Strategic Risk
– ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร
2. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ
3. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน
4. Hazard Risk
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัยจาก
อันตรายต"อชีวิตและทรัพยสิน
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ป.จจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไม"บรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยว"าเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอย"างไร และ
ทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป.นสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอย"างถูกตอง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ ย ง และจัด ลํ า ดับ ความเสี่ ยง โดยการประเมิ น จากโอกาสที่ จะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ นแรงของความเสีย หายที่ จะเกิ ดขึ้ นหากเกิ ด
เหตุการณความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต"ละปEจจัยเสี่ยงแบ"งเป.น 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู"ใน
ระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป.นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม"
คุมค"าในการจัดการควบคุมหรือปAองกันความเสี่ยง
2. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป.นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม" เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ใหอยู"ในระดับที่องคกรยอมรับได
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป.นการกระจายหรือถ"ายโอน
ความเสี่ยงใหผูอื่นช"วยแบ"งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป.นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู"ในระดับสูง
และหน"วยงานไม"อาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค$กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปEจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต"างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต"ละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ
เสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู"ในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได
ควบคุมได และตรวจสอบไดอย"างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปAาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไม"แน"นอนจากปEจจัยภายนอก โดยไดรับการสนับสนุนและการมีส"วนร"วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน"วยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
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ความไมBแนBนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม"คงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง ผลเหตุการณและ
สิ่งต"าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เป.นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย เช"น ภูมิอากาศ
อุบัติภัยต"างๆ
ป. ญหา หมายถึ ง สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น และมั กจะส" งผลในทางลบ เป. น อุ ป สรรคต" อเปA า หมายการดํ า เนิ น การ
จําเป.นตองมีการแกไข เพราะมิเช"นนั้นปEญหาดังกล"าวอาจก"อใหเกิดความเสียหายตามมาปEญหาอาจมิไดเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม"ไดกลายเป.น
ปEญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิ งลบ หรือถาเป.น เชิงลบ ก็อาจมีความเสีย หายมากหรื อนอย
แตกต"างกัน
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต"างๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบ"งได 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปAองกัน (Preventive Control) เป.นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปAองกัน
ไม"ใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแต"แรก
2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เป.นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป.นวิธีการควบคุมที่ส"งเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุ มเพื่ อการแกไข (Corrective Control) เป. น วิ ธี การควบคุ มที่ กํา หนดขึ้ น เพื่ อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไม"ใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
การติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ กิ จ กรรม หมายถึ ง ลั ก ษณะ ขอบเขตและความถี่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ มภายในในระดั บ กิ จ กรรมซึ่ งรวมทั้ งวิ ธี การติ ด ตามการควบคุ มระหว" า งการปฏิ บั ติ งาน
(Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป.นรายครั้งจะแตกต"างกันไปของแต"ละกิจกรรม
ไม"มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชไดกับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต"ละกิจกรรมจะแตกต"างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน
ความแตกต"างของกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแต"ละกิจกรรม
ต"อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหน"วยงานโดยรวม
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ป.จจัยที่มีผลตBอความเสี่ยง
ปEจจัยที่มีผลต"อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปไดดังนี้
1. ป.จจัยภายในองค$กร
1.1 ขนาดขององค$กร
องคกรขนาดใหญ"ที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ"าย มีผูเกี่ยวของมากย"อมมีความ
เสี่ยงต"อความเสียหายสูงกว"าองคกรขนาดเล็ก
1.2 ความสลับซับซJอน
การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดอ"อน ยุ"งยาก สลับซับซอน ย"อมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ไดมากกว"าการบริหารกิจการงานที่ไม"ยุ"งยากซับซอน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือข"าย
1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพย"อมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได
และองคกรที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหองคกรตองมีระบบควบคุมภายในที่เขมงวด เพื่อเป.นหลัก
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเท"านั้น
1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององค$กร
องคกรที่ขยายตัวอย"างรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานตองแข"งกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงต"อความผิดพลาดย"อมมีสูง
1.5 ความสามารถของฝQายบริหาร
กิจกรรมใดมีผูบริหารที่หย"อนความสามารถ หรือดอยความสามารถโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา
1.6 การทุจริตทางการบริหาร
การทุจริตทางการบริหารเป.นความเสี่ยงที่มีอันตรายอย"างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นไดจากการกระทํา
ของผูบริหารที่ขาดความซื่อตรงต"อหนาที่และความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําไดยากกว"าปกติทําให
มูลค"าความเสียหายมีค"าสูงย"อมส"งผลต"อความอยู"รอดขององคกร
1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมการควบคุม
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดลอมที่ ส" ง ผลกระทบใหเกิ ด ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ต" อ องคกร เช" น
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูบริหารทําใหนโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน
พนักงานที่สําคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
1.8 พนักงานศีลธรรมเสื่อม
การรับพนักงานที่ไม"มีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวในองคกร มีความเสี่ยงต"อความขัดแยง ความ
แตกแยกทํ า ให ขาดความสามั ค คี มี ก ารแบ" ง พวก แบ" ง กลุ" ม สู ญ เสี ย การควบคุ ม นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ ม
เสียใหกับองคกร
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2. ป.จจัยภายนอกองค$กร
2.1 ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช"น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่อาจ
ส"งผลกระทบต"อการดําเนินงาน
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต
2.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
2.5 ฯลฯ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปEจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานต"างๆ โดยลด
มูลเหตุของแต""ละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน
อนาคตอยู" ในระดับที่สามารถยอมรับไดประเมินไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอย"างมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปAAาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองคกรและเปAAาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปBเป.นสําคัญ
ประโยชนที่ไดJจากการบริหารความเสี่ยง
1. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม"ถึง
2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได
4. สรางโอกาส
5. สรางคุณค"าใหการทํางาน
6. สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
7. สรางภาพลักษณที่ดีใหองคกร
8. ปกปAองการปฏิบัติงาน
9. เป.นส"วนหนึ่งของการบริหารงาน
10. มองเปAาหมายในภาพรวม
ประเภทของความเสี่ยง
เนื่ องจากความเสี่ ย งมี มากมายหลายเรื่ อง หลายแหล" งที่ ม า แต" ความเสี่ ย งที่ ไดกํ า หนดไวสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบดวย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมดานต"างๆ ดังนี้
1. ความเสีย่ งดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
(Resources Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ"ายงบประมาณไม"เป.นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด
งบประมาณที่ไดรับไม"สอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไม"เพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานที่
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไม""เหมาะสมหรือไม"สอดคลองกับปEจจัยภายในและ
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สภาพแวดลอมภายนอก อันส"งผลกระทบต"อการบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหล"งที่มาของ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปEจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก" ภาวการณการ
แข" งขั น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐ บาล กระแสสั งคม การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ปE จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ ปEจจัยทางการเมือง ส"วนปEจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก" ปEEจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได
แต" ส" ง ผลกระทบหรื อ เป. น อุ ป สรรคต" อ การดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ เพื่ อ ใหบรรลุ เ ปA า หมาย ได แก"
โครงสรางองคกรกระบวนการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ความเพี ย งพอของขอมู ล และเทคโนโลยี สํ า หรั บ
การใหบริการ เป.นตน
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ย งที่ เกิ ดจากการไม"ส ามารถปฏิ บัติ ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ขอบั งคับ ที่ เกี่ ยวของไดหรือ นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยู"ไม"เหมาะสมเป.นอุปสรรคต"อการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
ส"งผลต"อการปฏิบัติงานต"างๆ ขององคกรทําใหไม"บรรลุวัตถุประสงคและเปAาหมายที่กําหนด
5. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอาจารยและบุคลากรประพฤติไม"
เหมาะสมสรางความเสียหายที่ส"งผลต"อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม"ว"าจะเป.นผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรง
และทางออม ส"งผลต"อภาพพจนและความน"าเชื่อถือขององคกร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการดําเนินขององคกรที่มีผลทําใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต"อสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

6

การติดตามผล

5

สรุปผลการดําเนินการ
การจัดการความเสี่ยง

4

กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

3

ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง
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1. การระบุความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 1 หนJา 17)
ขั้นตอนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงเป.นขั้นตอนที่สําคัญมาก เป.นการทําความเขาใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไม"บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งการดูแลปAองกันรักษาทรัพยสินของ องคกรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององคกรวิธีหนึ่ง คือการประชุมร"วมกันของหน"วยงานต"างๆในองคกรเพื่อทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจส"งรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององคกรใหแต"ละ หน"วยงานประกอบดวย
แบบฟอรมการประเมินหน"วยงานดานความเสี่ยงมาวิเคราะหความเสี่ยง การระบุ ความเสี่ยงควรประกอบดวย
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานต"างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดลอม
5. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
2. ประเมินและวิเคราะห$ความเสี่ยง
เป.นการประเมินเพื่อวัดความเป.นไปไดของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปEจจัยเสี่ยงทั้ง 6 ดาน โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว แลวทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ
2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Probability) หมายถึงความน"าจะเป.นที่จะเกิดเหตุการณที่นํามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาส
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
1 ครั้งในช"วง 5 ปB
1 ครั้งในช"วง 2 - 4 ปB
1 ครั้งในช"วง 1 ปB
1 ครั้งในช"วง 2 – 6 เดือน
1 ครั้งในช"วง 1 เดือน
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2.2 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity/Impact) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิด จาก
เหตุ ก ารณที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ คาดคะเนว" า จะเกิ ด เหตุ ก ารณนั้ น ๆ และเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แลวจะเกิ ด ความรุ น แรงหรื อ
ผลกระทบกับสิ่งต"างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในความเสี่ยง ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ) ดานความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ดานความ
เสี่ ย งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ดานความเสี่ ย งดานการปฏิ บั ติ ง าน เช" น ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริ ห ารหลั กสู ต ร การบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบงาน ระบบประกั น คุ ณภาพการศึ กษา บุ คลากรใน
หน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ดานความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร และดานความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณภายนอก
ดJานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ)
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม"เกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,0001 – 250,000 บาท
250,001 – 10,000,000 บาท
มากกว"า 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 %

คูมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

10
ดJานยุทธศาสตร$หรือกลยุทธ$ของสถาบัน
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 %

ดJานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
รายละเอียด
การไม"ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ไม"มีนัยสําคัญ
ต่ํามาก
การละเมิดขอกฎหมายที่ไม"มีนัยสําคัญ
ต่ํา
การฝMาฝzนกฎขอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไป
ยังหน"วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินคดีและ/หรือเรียกรอง
ปานกลาง ค"าเสียหายหากเป.นไปได
การละเมิดขอกฎหมายที่สําคัญ
สูง
การฟAองรองดําเนินคดีและ เรียกรองคาเสียหายที่สําคัญ ซึ่งเป.นคดี
ที่สําคัญมากรวมถึงการฟAองรองที่เกิดจากการรวมตัวกันของผูที่
สูงมาก
ไดรับความเสียหาย

ดJ า นการปฏิ บั ติ ง าน เชB น ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การบริ ห ารงานวิ จั ย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนBวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดลJอม
ระดับ
ความรุนแรง
รายละเอียด
1
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
ต่ํามาก
2
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
ต่ํา
3
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
ปานกลาง
4
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สูง
5
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %
สูงมาก
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ดJานบุคลากรและความเสี่ยงดJานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย$และบุคลากร
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนอยและในระยะเวลาสั้นๆ นอยกว"า 1 สัปดาห
มีผลกระทบนอยและในระยะเวลาสั้นๆ ระหว"าง 1 สัปดาห – 1 เดือน
มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ ระหว"าง 1-6 เดือน
มีผลกระทบอย"างมากและในระยะเวลาสั้นๆ /ปานกลาง ระหว"าง 6-12 เดือน
มีผลกระทบอย"างมากและในระยะเวลานาน มากกว"า 1 ปB

ดJานอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ$ภายนอก
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

5

สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กนอยสามารถแกไขหรือควบคุมได
มีผลกระทบนอยตองใชเวลาในการแกไขในระยะเวลาไม"เกิน 1 สัปดาห
มีผลกระทบปานกลางตองใชเวลาในการแกไข ระหว"าง 1 สัปดาห – 1 เดือน
มีผลกระทบ รุนแรง ตองใชเวลาในการแกไขระหว"าง 1 – 6 เดือน
มีผลกระทบรุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและเวลานานในการแกไข
มากกว"า 6 เดือน

2.3 การพิจารณาความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนJา 18)
หลังจากประเมินความเป.นไปไดของโอกาสที่เกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปEจจัยเสี่ยงต"างๆ โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไวแลวทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง
ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
1 ครั้งในช"วง 5 ปB
1 ครั้งในช"วง 2 - 4 ปB
1 ครั้งในช"วง 1 ปB
1 ครั้งในช"วง 2 – 6 เดือน
1 ครั้งในช"วง 1 เดือน
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2.4 จัดลําดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนJา 18)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหว"างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยู"ที่ 3 ระดับ โดยแต"ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชในการบริหาร
ความเสี่ยงต"อดังตาราง
3

มีค"าระหว"าง 20-25(สูงมาก) S1 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม"ได

2

มีค"าระหว"าง 10-19 (สูง) F1

ความเสี่ยงสูง

1

มีค"าระหว"าง 1-9(ต่ํา) O , P

ความเสี่ยงที่ยอมรับได

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หนJา 18)
ระดับ
ความเสี่ยง
การปฏิบัติและเวลาที่ใชJ
3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม"ได งานจะเริ่มหรือทําต"อไปไม"ไดจนกว"าจะลดความเสี่ยงลงถาไม"สามารถ
ลดความเสี่ยงลงไดถึงแมจะใชความพยายามอย"างเต็มที่แลวก็ตาม
จะตองหยุดทํางานนั้น
2
ความเสี่ยงสูง
ตองลดความเสี่ยงก"อนที่จะเริ่มทํางานได ตองจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวของกับ
งานที่กําลังทําอยู"จะตองทําการแกไขอย"างเร"งด"วน
1
ความเสี่ยงยอมรับได ไม"ตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเมื่อ
เห็นว"าคุมค"าหรือการปรับปรุงไม"ตองเสียค"าใชจ"ายเพิ่มขึ้น การ
ติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแน"ใจว"าการควบคุมยังคงมีอยู"
ระดับ
ความเสี่ยง
การปฏิบัติและเวลาที่ใชJ
3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม"ได งานจะเริ่มหรือทําต"อไปไม"ไดจนกว"าจะลดความเสี่ยงลงถาไม"สามารถ
ลดความเสี่ยงลงไดถึงแมจะใชความพยายามอย"างเต็มที่แลวก็ตาม
จะตองหยุดทํางานนั้น
2 ความเสี่ยงสูง
ตองลดความเสี่ยงก"อนที่จะเริ่มทํางานได ตองจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวของกับ
งานที่กําลังทําอยู"จะตองทําการแกไขอย"างเร"งด"วน
1 ความเสี่ยงยอมรับได
ไม"ตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเมื่อ
เห็นว"าคุมค"าหรือการปรับปรุงไม"ตองเสียค"าใชจ"ายเพิ่มขึ้น การ
ติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแน"ใจว"าการควบคุมยังคงมีอยู"
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เมื่ อ หน" ว ยงานมี ผ ลสรุ ป จํ า นวนกิ จ กรรมความเสี่ ย งในแต" ล ะระดั บ แลว หน" ว ยงานจะตองทํ า การ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสู งระดั บ 3 ระดับ 2 ถื อว"ามี นัยสําคั ญใหวางแผนการควบคุมและนํ าเสนอ
ต"อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต"อไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 เมื่อพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงแลวเห็นว"าหน"วยงานสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงไม"ตองรายงาน แต"ความเสี่ยงใน
ระดับ 3 และ 2 หน"วยงานจะตองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย"างเป.นทางการและตองรายงานผลการ
ดําเนินการต"อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 3 หนJา 19)
กิ จ กรรมควบคุ มความเสี่ ย ง เป. น กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ทุ ก คนทุ ก ระดั บ ในองคกรร" ว มกั น
กําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินการอย"างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หรือหน"วยงาน ซึ่งกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้
3.1 การดําเนินการควบคุมเพื่อปองกันเป.นการกําหนดกิจกรรมที่นํามาใชในควบคุมความเสี่ยง
3.2 การควบคุมที่มีอยู"แลวเป.นกิจกรรมที่จะนํามาใชในควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู"และยังไม"มีหรือ
มีแต"ยังไม"สมบูรณ โดยใชเครื่องหมาย √ หมายถึง มีอยู"แลว X หมายถึง ไม"มี และ O หมายถึง มีแต"ไม"
สมบูรณ
3.3 ผลของการควบคุมที่มีอยู"แลวเป.นที่ทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใชเครื่องหมาย
√ หมายถึง ไดผลตามความคาดหมาย X หมายถึง ไม"ไดผลตามความคาดหมาย O หมายถึง ไดผลแต"ยัง
ไม" สมบูรณ
4. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 4 หนJา 20)
เมื่ อความเสี่ ย งไดรับ การประเมิ น และบ" งชี้ ต ามระดั บ ความสํ า คั ญ แลวตองมี การประเมิ น วิ ธี การ
จัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูประเมินตองเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยงอย"างใดอย"างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณใหอยู"ในช"วงที่องคกรสามารถยอมรับได (Risk Tolerance) หลักการ
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ
4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู"ในปEจจุบันอยู"ภายในระดับที่ตองการและยอมรับได
แลวโดยไม"ตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดอีก
4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงใหอยู"ในระดับที่ยอมรับได
4.3 การถ"ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผูอื่นใน การ
จัดการความเสี่ยง
4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ
ที่ก"อใหเกิดความเสี่ยงผูบริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองขางตนและดําเนินการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งอี กครั้ ง หลั ง จากที่ ไ ดมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งในช" ว งเวลาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ดู ว" า การบริ ห าร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม"
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5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 5 หนJา 21)
สรุปผลกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุม ระดับ
ความเสี่ ย ง การจั ด การความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ควบคุ ม ระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน เพื่ อใหแต" ล ะหน" ว ยงาน
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไว
6. การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 6 หนJา 22)
การติดตามผลเพื่อใหเกิดความมั่นใจว"าความเสี่ยงไดมีการควบคุมและจัดการอย"างมีประสิทธิผลจึง
ตองมี ก ารติ ด ตามผลประกอบดวย ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ค วบคุ ม ผลลั พ ธของการทํ า กิ จ กรรม
ระยะเวลาการ ดําเนินงาน ความคืบหนาปEญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้
6.1 หน"วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงอย"างสม่ําเสมอ ระบบ
การควบคุมภายในที่ ว างไวเพี ยงพอเหมาะสมมี ประสิทธิ ภาพมีการปฏิ บัติ งานจริงและมี ประสิทธิ ผลสามารถ
ปAองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.2 มีการตรวจสอบเพื่อแนะนําใหปรับปรุงขอบกพร"องใหเหมาะสมกับเวลา
6.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต"อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารที่ 1

ระบุความเสี่ยง
หนBวยงาน .............................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ดJานการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เช"น การพัฒนาหลักสูตรล"าชา
ดJาน ฯลฯ

หมายเหตุ

ป.จจัยเสี่ยง
การประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ

S1 มีคBาระหวBาง 20 - 25 (สูงมาก) , F มีคBาระหวBาง 10 ‐ 19 (สูง) และ O , P มีคBาระหวBาง 1 - 9
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18
เอกสารที่ 2

การประเมินและวิเคราะห$ความเสี่ยง
หนBวยงาน .................................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม

รายละเอียดความสูญเสีย
(ป.จจัยเสี่ยง)

ดJานการเรียนการสอน
S1, F1, O1, P1 เช"น การ
พัฒนาหลักสูตรล"าชา
ดJาน ฯลฯ

การประเมินหลักสูตรไม"
สมบูรณ

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสียง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

5

5

25
(สูงมาก)

3
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม"ได

หมายเหตุ 1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยูBในระดับ 2 หรือ 3) ตJองนํามาจัดการความเสี่ยงตBอไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีคBาระหวBาง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมBไดJ) , 2 มีคBาระหวBาง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคBาระหวBาง 1 - 9 (ความเสี่ยงยอมรับไดJ)
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19
เอกสารที่ 3

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
หนBวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลําดับ
1

หมายเหตุ
ชBอง 3
ชBอง 4

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม การควบคุมที่ควรจะมี การควบคุมที่มีอยูBแลJว
(1)
ดJานการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรล"าชา การ
ประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ

(2)

(3)

การควบคุมที่มีอยูB
แลJวไดJผลหรือไมB
(4)

มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาอย"างต"อเนื่อง

√

O

วิธีการความเสี่ยง

หมายเหตุ

(5)

(6)

√

ยอมรับ
ควบคุม
ถ"ายโอน
หลีกเลี่ยง

√ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต"ไม"สมบูรณ , X หมายถึง ไม"มี
√ หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ไดผลบางแต"ไม"สมบูรณ , X หมายถึง ไม"ไดผลตามที่คาดหมาย
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20
เอกสารที่ 4

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
หนBวยงาน ...............................................................................................................................................................................................................................................
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยูB
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดJานของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค$ของการ
ควบคุม
(1)
(2)
ดJานการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
มีการปรับปรุงเนื้อหา
ล"าชา การประเมิน
รายวิชาอย"างต"อเนื่อง
หลักสูตรไม"สมบูรณ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูB (ป.จจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

กําหนดเสร็จ/
ผูJรับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

การควบคุม

ขอมูลไม"เพียงพอต"อการวิเคราะห

มีการพัฒนาหลักสูตร
อย"างต"อเนื่อง

ต.ค. 55 – ก.ย. 56
นาย ก

ชื่อผูรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนาส"วนงาน................................................................
ตําแหน"ง....................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ....................................
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21
เอกสารที่ 5
แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดJานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค$ของการควบคุม
(เอกสารที่ 4 ช"อง 1)
การพัฒนาหลักสูตรล"าชา การประเมิน
หลักสูตรไม"สมบูรณ
วัตถุประสงค
มีการพัฒนาหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง

ชื่อสวนงานยBอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สBวน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปpสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
การควบคุมที่มีอยูB
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยูB
การปรับปรุงการ
กําหนดเสร็จ/
การควบคุม
ควบคุม
ผูรJ ับผิดชอบ
(เอกสารที่ 4
ช"อง 2)

(เอกสารที่ 4
ช"อง 4)

(เอกสารที่ 4 ช"อง 6)

มีการพัฒนาหลักสูตร
อย"างต"อเนื่อง

X : ไม"ไดผลตามที่
คาดหมาย

ขอมูลไม"เพียงพอต"อ
การวิเคราะห

(เอกสารที่ 4
ช"อง 6)
มีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
อย"างต"อเนื่อง

หมายเหตุ

(เอกสารที่ 4 ช"อง 7)
ต.ค. 55 – ก.ย. 56
นาย ก

ชื่อผูรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนาส"วนงาน...............................................................
ตําแหน"ง....................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ...............
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22
เอกสารที่ 6
แบบติดตาม ปย.2
ชื่อสBวนงานยBอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สBวน)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ...................................ถึง..............................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่ยังมี
กิจกรรม/ดJานของงานที่ประเมิน
ควบคุม
อยูB
และวัตถุประสงค$ของการควบคุม
การพัฒนาหลักสูตรล"าชา การ
ประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ
วัตถุประสงค
X : ไม"ไดผลตามที่
มีการพัฒนา
มีการพัฒนาหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง คาดหมาย
หลักสูตรอย"าง
ต"อเนื่อง

การปรับปรุงการ
ควบคุม

มีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
อย"างต"อเนื่อง

กําหนดเสร็จ/
ผูJรับผิดชอบ

ต.ค. 55 – ก.ย.
56
นาย ก

ผลการดําเนินการ

ป.ญหาและ
อุปสรรค

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
ดําเนินการแลว ล"าชากว"ากําหนด
ยังไม"ดําเนินการ
อยู"ระหว"างดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหนาส"วนงาน...............................................................
ตําแหน"ง................................................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .......................
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