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ค าน า 
 
 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                     

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้

หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ                      

การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท ารายงานต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอยู่เสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม

และกระบวนการการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนส ารอง

ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ   มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ และให้สามารถบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัยด าเนินต่อไปและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย     

เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง เนื้อหาภายในเอกสารประกอบด้วยบริบทที่เกี่ยวของหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในระดับต่างๆ เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงานและการจัดท ารายงานเสนอ 

ต่อผู้รับผิดชอบก ากับดูแล รวมทั้งได้รวบรวมแบบฟอร์มที่ใช้ด าเนินการไว้ในภาคผนวกแล้ว กรอบแนวทางที่จัดท าขึ้นนี้หวัง

ว่าหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจะได้น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการด าเนินงานในทุกภารกิจทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 
 
 
                                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มต�นจากการท่ีผู�บริหารตลอดจนบุคลากรในองค�กรได�ทําความเข�าใจให�
ตรงกันต"อคํานิยามของความเสี่ยง เพ่ือให�ทุกคนสามารถบ"งชี้ความเสี่ยงและโอกาสได�ในทิศทางเดียวกันในการ
ดําเนินงานผู�บริหารมักประสบกับเหตุการณ�ท่ีมีความไม"แน"นอน ตลอดเวลาเหตุการณ�เหล"านั้นอาจมีผลในเชิง
ลบหรือเชิงบวกต"อการบริหารงานขององค�กร โดยผลในเชิงลบนั้นถือว"าเป.นความเสี่ยง ส"วนผลในเชิงบวกช"วย
สร�างโอกาสให�องค�กร ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้  

1.  สนับสนุนให�องค�กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได�   
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพให�แก"องค�กร เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการความ

ไม"แน"นอนของความเสี่ยงได�  
3.  เป.นส"วนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานท่ีดี   
4.  เป.นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน   
5.  สะท�อนให�เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต"างๆ ท่ีสําคัญ   
6.  สร�างฐานข�อมูลท่ีมีประโยชน�ต"อการบริหารและปฏิบัติงาน   
7.  ช"วยให�การพัฒนาองค�กรเป.นไปทิศทางเดียวกัน   
นอกจากความสําคัญดังกล"าวมหาวิทยาลัยต�องมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให�องค�กรมีการดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค�และเปAาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจะนําไปสู"การพัฒนาอย"าง
ยั่งยืนและเป.นการปฏิบัติตามระบบต"างๆ ดังนี้  

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินว"าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544  
ท่ีกําหนดให�หน"วยงานของรัฐต�องรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในต"อคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินอย"างน�อยปBละหนึ่งครั้ง   

2.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปBการศึกษา 2554 องค�ประกอบท่ี7การบริหาร 
จัดการ ตัวบ"งชี้ท่ี 7.4 ซ่ึงเกณฑ�มาตรฐานมีดังนี้   

2.1 มีการแต"งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู�บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเป.นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2.2 มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงและปEจจัยท่ีก"อให�เกิดความเสี่ยงอย"างน�อย 3 ด�าน         
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย"างต"อไปนี้   

2.2.1 ความเสี่ยงด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานท่ีฯลฯ) 

2.2.2 ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของสถาบัน   
2.2.3  ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   
2.2.4  ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ 

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/
นวัตกรรม สิ่งแวดล�อม 

2.2.5  ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารย�และบุคลากร 
                 2.2.6  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได�จากการวิเคราะห� 
ในข�อ 2  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต"อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

อย"างน�อยปBละ 1 ครั้ง   
6. มีการนําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช�ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�

ความเสี่ยงในรอบปBถัดไป 
 

วัตถุประสงค$ในการบริหารความเส่ียง  
1. เพ่ือให�ฝMายบริหาร / ฝMายปฏิบัติการ  เข�าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2. เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย"างเป.นระบบและต"อเนื่อง 
4.  เพ่ือเป.นเครื่องมือในการสื่อสารและสร�างความเข�าใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือใช�เป.นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน"วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง  

ความเส่ียง  (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  ความสูญ
เปล"า  หรือเหตุการณ�ไม"พึงประสงค�  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให�การดําเนินงานไม"
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปAาหมายขององค�กรท้ังในด�านยุทธศาสตร� การปฏิบัติงาน การเงิน  
และการบริหาร  ซ่ึงอาจเป.นผลทางบวกด�วยก็ได� โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact)  ท่ีได�รับและโอกาสท่ีจะเกิด   
(Likelihood)  ของเหตุการณ� ความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยง
ภายนอก (External Risk 

ความเสี่ยงจําแนกได�เป.น 4 ลักษณะ  ดังนี้    
     1.    Strategic Risk –   ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องในระดับยุทธศาสตร�   
     2.    Operational Risk –   ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องในระดับปฏิบัติการ   
     3.    Financial Risk –   ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับด�านการเงิน   

4.    Hazard Risk  -    ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องในด�านความปลอดภัยจาก 
                                    อันตรายต"อชีวิตและทรัพย�สิน
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ป.จจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ต�นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให�ไม"บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� โดยต�องระบุได�ด�วยว"าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย"างไร และ
ทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป.นสาเหตุท่ีแท�จริง  เพ่ือจะได�วิเคราะห�และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได�อย"างถูกต�อง 
 

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

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

เหตุการณ�ความเสี่ยง 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงท่ีได�จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต"ละปEจจัยเสี่ยงแบ"งเป.น  5 ระดับ คือ สูงมาก  มาก  ปานกลาง น�อย และน�อยมาก 
 

การบริหารความเส่ียง (Risk  Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช�ในการบริหารจัดการให�
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลงอยู"ใน
ระดับท่ีองค�กรยอมรับได�  ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 
  1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เป.นการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไม"
คุ�มค"าในการจัดการควบคุมหรือปAองกันความเสี่ยง    
  2.  การลด  / การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เป.นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม" เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ ให�อยู"ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได�    
  3.  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป.นการกระจายหรือถ"ายโอน
ความเสี่ยงให�ผู�อ่ืนช"วยแบ"งความรับผิดชอบไป    
  4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป.นการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู"ในระดับสูง   
และหน"วยงานไม"อาจยอมรับได�  จึงต�องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป   

 
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค$กร (Enterprise  Risk  Management) หมายถึง การบริหารปEจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต"างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต"ละโอกาสท่ีองค�กรจะเกิดความ
เสียหาย ให�ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู"ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได� ประเมินได� 
ควบคุมได� และตรวจสอบได�อย"างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปAาหมาย ท้ังในด�านกลยุทธ�  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  การเงิน และความไม"แน"นอนจากปEจจัยภายนอก โดยได�รับการสนับสนุนและการมีส"วนร"วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน"วยงานทุกระดับท่ัวท้ังองค�กร 
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ความไมBแนBนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม"คงท่ีดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง  ผลเหตุการณ�และ
สิ่งต"าง ๆ  ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได�ท้ังท่ีเป.นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย  เช"น  ภูมิอากาศ  
อุบัติภัยต"างๆ 
 

ป.ญหา หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนและมักจะส"งผลในทางลบ  เป.นอุปสรรคต"อเปAาหมายการดําเนินการ 
จําเป.นต�องมีการแก�ไข  เพราะมิเช"นนั้นปEญหาดังกล"าวอาจก"อให�เกิดความเสียหายตามมาปEญหาอาจมิได�เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  ผลใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากความเสี่ยงอาจไม"ได�กลายเป.น
ปEญหาเสมอไป  เพราะอาจมีท้ังเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ�าเป.นเชิงลบ  ก็อาจมีความเสียหายมากหรือน�อย
แตกต"างกัน 
 

การควบคุม  (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต"างๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทําให�การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค� แบ"งได�  4  ประเภท  คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการปAองกัน (Preventive Control)  เป.นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปAองกัน
ไม"ให�เกิดความเสี่ยงและข�อผิดพลาดต้ังแต"แรก   

2. การควบคุมเพ่ือให�ตรวจพบ (Detective Control)  เป.นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือค�นพบ
ข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล�ว   

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป.นวิธีการควบคุมท่ีส"งเสริมหรือกระตุ�นให�เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต�องการ   

4. การควบคุมเพ่ือการแก�ไข (Corrective Control)  เป.นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไข
ข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให�ถูกต�อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก�ไขไม"ให�เกิดข�อผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
 
 การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม  หมายถึง  ลักษณะ  ขอบเขตและความถ่ีในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซ่ึงรวมท้ังวิธีการติดตามการควบคุมระหว"างการปฏิบัติงาน  
(Ongoing   Monitoring)   และการประเมินผลการควบคุมเป.นรายครั้งจะแตกต"างกันไปของแต"ละกิจกรรม     
ไม"มีวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีจะใช�ได�กับทุกกิจกรรม   เนื่องจากแต"ละกิจกรรมจะแตกต"างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   
ความแตกต"างของกฎหมายระเบียบ  ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง   วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแต"ละกิจกรรม
ต"อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค�ของหน"วยงานโดยรวม
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ป.จจัยท่ีมีผลตBอความเส่ียง 

ปEจจัยท่ีมีผลต"อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปได�ดังนี้ 
1. ป.จจัยภายในองค$กร 
    1.1 ขนาดขององค$กร 
          องค�กรขนาดใหญ"ท่ีมีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ"าย มีผู�เก่ียวข�องมากย"อมมีความ 

เสี่ยงต"อความเสียหายสูงกว"าองค�กรขนาดเล็ก 
1.2 ความสลับซับซJอน 

การบริหารกิจการงานท่ีมีความละเอียดอ"อน ยุ"งยาก สลับซับซ�อน ย"อมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
ได�มากกว"าการบริหารกิจการงานท่ีไม"ยุ"งยากซับซ�อน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือข"าย 

1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน 
    ระบบควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพย"อมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได� 

และองค�กรท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับให�องค�กรต�องมีระบบควบคุมภายในท่ีเข�มงวด เพ่ือเป.นหลัก 
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ 
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเท"านั้น  

1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององค$กร 
      องค�กรท่ีขยายตัวอย"างรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญก�าวหน�าแบบก�าวกระโดดกระบวนการ 

ตัดสินใจในการบริหารงานต�องแข"งกับเวลาโอกาสท่ีจะเสี่ยงต"อความผิดพลาดย"อมมีสูง 
1.5 ความสามารถของฝQายบริหาร 
     กิจกรรมใดมีผู�บริหารท่ีหย"อนความสามารถ หรือด�อยความสามารถโอกาสท่ีจะเกิดความ 

เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมา 
1.6  การทุจริตทางการบริหาร  

การทุจริตทางการบริหารเป.นความเสี่ยงท่ีมีอันตรายอย"างยิ่ง เพราะเกิดข้ึนได�จากการกระทํา 
ของผู�บริหารท่ีขาดความซ่ือตรงต"อหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําได�ยากกว"าปกติทําให�
มูลค"าความเสียหายมีค"าสูงย"อมส"งผลต"อความอยู"รอดขององค�กร  

1.7  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลJอมการควบคุม  
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมท่ีส"งผลกระทบให�เกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญต"อองค� �กร เช"น             

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผู�บริหารทําให��นโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยน 
พนักงานท่ีสําคัญ การเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน  

1.8 พนักงานศีลธรรมเส่ือม  
การรับพนักงานท่ีไม"มีความซ่ือตรง ขาดศีลธรรมไว�ในองค�กร มีความเสี่ยงต"อความขัดแย�ง ความ

แตกแยกทําให� � ขาดความสามัคคีมีการแบ" งพวก แบ " งกลุ" มสูญเสียการควบคุมนํ ามา ซ่ึงความเสื่ อม                     
เสียให�กับองค�กร 
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2. ป.จจัยภายนอกองค$กร   
2.1  ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช"น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับท่ีอาจ 

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

 
 
ระบบบริหารความเส่ียง  

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปEจจัยและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานต"างๆ โดยลด
มูลเหตุของแต""ละโอกาสท่ีจะทําให��เกิดความเสียหาย เพ่ือให��ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะ เกิดข้ึนใน
อนาคตอยู" "ในระดับท่ีสามารถยอมรับได�ประเมินได�ควบคุมได�และตรวจสอบได�อย"างมีระบบโดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปAAาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังองค�กรและเปAAาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปBเป.นสําคัญ 

 

ประโยชนท่ีไดJจากการบริหารความเส่ียง  
1.  ตระหนักถึงภัยคุกคามท่ียังมาไม"ถึง   
2.  ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน  
3.  ลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได�  
4.  สร�างโอกาส 
5.  สร�างคุณค"าให�การทํางาน  
6.  สนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร   
7.  สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�องค�กร   
8.  ปกปAองการปฏิบัติงาน   
9.  เป.นส"วนหนึ่งของการบริหารงาน   
10.  มองเปAาหมายในภาพรวม  

 
 
ประเภทของความเส่ียง 

เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหล"งท่ีมา แต"ความเสี่ยงท่ีได�กําหนดไว�สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด�วย ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมด�านต"างๆ ดังนี้ 

1. ความเสีย่งด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี ฯลฯ) 
(Resources Risk)  คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีการเบิกจ"ายงบประมาณไม"เป.นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด 
งบประมาณท่ีได�รับไม"สอดคล�องกับสถานการณ�ของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�การจัดสรรไม"เพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานท่ี  

2.  ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของสถาบัน (Strategic Risk)  คือ  ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การกําหนดแผนกลยุทธ� แผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม" "เหมาะสมหรือไม"สอดคล�องกับปEจจัยภายในและ
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สภาพแวดล�อมภายนอก อันส"งผลกระทบต"อการบรรลุวิสัยทัศน�พันธกิจ หรือสถานะขององค�กร แหล"งท่ีมาของ
ความเสี่ยงด��านกลยุทธ� สามารถจําแนกได� 2 ประเภท คือ ปEจจัยความเสี่ยงภายนอก ได�แก" ภาวการณ��การ
แข"งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปEจจัยทาง
เศรษฐกิจ  ปEจจัยทางการเมือง ส"วนปEจจัยความเสี่ยงภายใน ได�แก" ปEEจจัยภายในท่ีองค��กรสามารถควบคุมได� 
แต"ส"งผลกระทบหรือเป.นอุปสรรคต"อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ� � เ พ่ือให�บรรลุเปAาหมาย ได� �แก"             
โครงสร�างองค�กรกระบวนการและวิธีปฏิ บั ติงาน ความเพียงพอของข�อมูลและเทคโนโลยีสําหรับ                     
การให�บริการ เป.นต�น 

3.  ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการไม"สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเก่ียวข�องได�หรือ นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีมีอยู"ไม"เหมาะสมเป.นอุปสรรคต"อการปฏิบัติงาน 

4.  ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวด
ลอม (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง
ส"งผลต"อการปฏิบัติงานต"างๆ ขององค�กรทําให�ไม"บรรลุวัตถุประสงค�และเปAาหมายท่ีกําหนด 

5.  ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาจารย�และบุคลากรประพฤติไม"
เหมาะสมสร�างความเสียหายท่ีส"งผลต"อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม"ว"าจะเป.นผลจากการดําเนินงานท้ังทางตรง
และทางอ�อม ส"งผลต"อภาพพจน�และความน"าเชื่อถือขององค�กร  

6.  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ�ภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการดําเนินขององค�กรท่ีมีผลทําให�เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต"อสภาพแวดล�อมท้ังภายใน
และภายนอกองค�กร 
  
กระบวนการบริหารความเส่ียง          

 

     

6 

      
 

  การติดตามผล          
 

      

5 

    
 

 สรุปผลการดําเนินการ       
 

          
 

  การจัดการความเสี่ยง 
 

4    
 

       

3 

  
 

  กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

2 

 
 

    ประเมินและวิเคราะห�ความเสี่ยง  
 

          
 

        ระบุความเสี่ยง
 1 
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                         คู�มอืการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) 

 

 

1.  การระบุความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 1 หนJา 17) 
  

ข้ันตอนการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงเป.นข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เป.นการทําความเข�าใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ�หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไม"บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด รวมท้ังการดูแลปAองกันรักษาทรัพย�สินของ องค�กรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององค�กรวิธีหนึ่ง คือการประชุมร"วมกันของหน"วยงานต"างๆในองค�กรเพ่ือทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจส"งรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององค�กรให�แต"ละ หน"วยงานประกอบด�วย
แบบฟอร�มการประเมินหน"วยงานด�านความเสี่ยงมาวิเคราะห�ความเสี่ยง การระบุ  ความเสี่ยงควรประกอบด�วย
ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในด�านต"างๆ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร   
สถานท่ีฯลฯ)  

 2.    ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของสถาบัน   
   3.    ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
   4.    ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
สิ่งแวดล�อม 

   5.   ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ
บุคลากร  

   6.    ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ�ภายนอก  
 

2. ประเมินและวิเคราะห$ความเส่ียง   
เป.นการประเมินเพ่ือวัดความเป.นไปได�ของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 

รุนแรง (Impact Score) ของปEจจัยเสี่ยงท้ัง 6 ด�าน โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไว� แล�วท้ังหมดมาพิจารณาเพ่ือ 
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ 

 
2.1 โอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิด (Probability) หมายถึงความน"าจะเป.นท่ีจะเกิดเหตุการณ�ท่ีนํามา 

พิจารณาเกิดข้ึนมากน�อยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาส ความถ่ี 
1 น�อยมาก 1 ครั้งในช"วง 5 ปB 

2 น�อย 1 ครั้งในช"วง 2 - 4 ปB 

3 ปานกลาง 1 ครั้งในช"วง 1 ปB 

4 มาก 1 ครั้งในช"วง 2 – 6  เดือน 

5 สูงมาก 1 ครั้งในช"วง 1 เดือน 
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2.2 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity/Impact) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิด จาก
เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน หรือคาดคะเนว"าจะเกิดเหตุการณ�นั้น ๆ และเม่ือเกิดข้ึนแล�วจะเกิดความรุนแรงหรือ 
ผลกระทบกับสิ่งต"างๆ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในความเสี่ยง ด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ) ด�านความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของสถาบัน ด�านความ
เสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ด�านความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช"น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรใน
หน"วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ด�านความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�าน 
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และบุคลากร และด�านความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน
และจากเหตุการณ�ภายนอก 
 

ดJานทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ีฯลฯ)  
 

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

2 ตํ่า 10,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง 50,0001 – 250,000 บาท 

4 สูง 250,001 – 10,000,000 บาท 

5 สูงมาก มากกว"า 10,000,000 บาท 

 
 

  
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
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 ดJานยุทธศาสตร$หรือกลยุทธ$ของสถาบัน  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 

 
 

ดJานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก การไม"ปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับท่ีไม"มีนัยสําคัญ 

2 ตํ่า การละเมิดข�อกฎหมายท่ีไม"มีนัยสําคัญ 

 
3 

ปานกลาง 

การฝMาฝzนกฎขอกฎหมายท่ีสําคัญ ท่ีมีการสอบสวนหรือรายงาน ไป
ยังหน"วยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการดําเนินคดีและ/หรือเรียกร�อง
ค"าเสียหายหากเป.นไปได� 

4 สูง การละเมิดขอกฎหมายท่ีสําคัญ 

5 

สูงมาก 

การฟAองร�องดําเนินคดีและ เรียกร�องคาเสียหายท่ีสําคัญ ซ่ึงเป.นคดี
ท่ีสําคัญมากรวมถึงการฟAองรองท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของผู�ท่ี
ได�รับความเสียหาย 

 
ดJานการปฏิบัติงาน เชBน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนBวยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
ส่ิงแวดลJอม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก สําเร็จตามแผน 91 – 100 % 

2 ตํ่า สําเร็จตามแผน 81 – 90 % 

3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน 71 – 80 % 

4 สูง สําเร็จตามแผน 61 – 70 % 

5 สูงมาก สําเร็จตามแผน  1 – 60 % 
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ดJานบุคลากรและความเส่ียงดJานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย$และบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กน�อยและในระยะเวลาส้ันๆ น�อยกว"า 1 สัปดาห� 

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

5 สูงมาก มีผลกระทบอย"างมากและในระยะเวลานาน มากกว"า 1 ปB 
 
 

 

ดJานอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ$ภายนอก  
 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีผลกระทบเล็กน�อยสามารถแก�ไขหรือควบคุมได� 

2 ตํ่า มีผลกระทบน�อยต�องใช�เวลาในการแก�ไขในระยะเวลาไม"เกิน 1 สัปดาห� 

3 ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต�องใช�เวลาในการแก�ไข ระหว"าง 1 สัปดาห� –  1  เดือน 

4 สูง มีผลกระทบ รุนแรง ต�องใช�เวลาในการแกไขระหว"าง 1 – 6  เดือน 
 
5 สูงมาก 

มีผลกระทบรุนแรงมาก  ต�องใช�ทรัพยากรและเวลานานในการแก�ไข 
มากกว"า  6 เดือน 

 
 

2.3  การพิจารณาความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนJา 18) 
  

หลังจากประเมินความเป.นไปได�ของโอกาสท่ีเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ 
รุนแรง (Impact Score) ของปEจจัยเสี่ยงต"างๆ โดยนําความเสี่ยงท่ีระบุไว�แล�วท้ังหมดมาพิจารณาความเสี่ยง 
ดังนี้ 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด (1) ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) ความถ่ี 
1 น�อยมาก 1 ครั้งในช"วง 5 ปB 
2 น�อย 1 ครั้งในช"วง 2 - 4 ปB 
3 ปานกลาง 1 ครั้งในช"วง 1 ปB 
4 มาก 1 ครั้งในช"วง 2 – 6  เดือน 
5 สูงมาก 1 ครั้งในช"วง 1 เดือน 
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2.4  จัดลําดับความเส่ียง   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนJา 18) 
 
ระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ระหว"างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิดซ่ึงมีตัวเลขระดับของ
ความเสี่ยงอยู"ท่ี 3  ระดับ โดยแต"ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช�ในการบริหาร
ความเส่ียงต"อดังตาราง 
 

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

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

1 มีค"าระหว"าง 1-9(ตํ่า) O , P ความเสี่ยงท่ียอมรับได� 

 
 
 
ตารางแสดงระดับความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 2 หนJา 18) 

 
 

ระดับ ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใชJ 
3 ความเสี่ยงท่ียอมรับไม"ได� งานจะเริ่มหรือทําต"อไปไม"ได�จนกว"าจะลดความเสี่ยงลงถ�าไม"สามารถ

ลดความเสี่ยงลงได�ถึงแม�จะใช�ความพยายามอย"างเต็มท่ีแล�วก็ตาม
จะต�องหยุดทํางานนั้น 

2 ความเสี่ยงสูง ต�องลดความเสี่ยงก"อนท่ีจะเริ่มทํางานได� ต�องจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการให�เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นเม่ือความเสี่ยงเก่ียวข�องกับ
งานท่ีกําลังทําอยู"จะต�องทําการแก�ไขอย"างเร"งด"วน 

1 ความเสี่ยงยอมรับได� ไม"ต�องมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเม่ือ
เห็นว"าคุ�มค"าหรือการปรับปรุงไม"ต�องเสียค"าใช�จ"ายเพ่ิมข้ึน การ
ติดตามตรวจสอบยังคงต�องทําเพ่ือให�แน"ใจว"าการควบคุมยังคงมีอยู" 

ระดับ ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใชJ 
3 ความเสี่ยงท่ียอมรับไม"ได� งานจะเริ่มหรือทําต"อไปไม"ได�จนกว"าจะลดความเสี่ยงลงถ�าไม"สามารถ

ลดความเสี่ยงลงได�ถึงแม�จะใช�ความพยายามอย"างเต็มท่ีแล�วก็ตาม
จะต�องหยุดทํางานนั้น 

2 ความเสี่ยงสูง ต�องลดความเสี่ยงก"อนท่ีจะเริ่มทํางานได� ต�องจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการให�เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นเม่ือความเสี่ยงเก่ียวข�องกับ
งานท่ีกําลังทําอยู"จะต�องทําการแก�ไขอย"างเร"งด"วน 

1 ความเสี่ยงยอมรับได� ไม"ต�องมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเม่ือ
เห็นว"าคุ�มค"าหรือการปรับปรุงไม"ต�องเสียค"าใช�จ"ายเพ่ิมข้ึน การ
ติดตามตรวจสอบยังคงต�องทําเพ่ือให�แน"ใจว"าการควบคุมยังคงมีอยู" 
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เม่ือหน"วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต"ละระดับแล�ว หน"วยงานจะต�องทําการ 
ควบคุมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงระดับ 3  ระดับ 2 ถือว"ามีนัยสําคัญให�วางแผนการควบคุมและนําเสนอ            
ต"อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในภาพรวมต"อไป สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีระดับ 1 เม่ือพิจารณาจาก 
ระดับความเสี่ยงแล�วเห็นว"าหน"วยงานสามารถดําเนินการได�ด�วยตนเองจึงไม"ต�องรายงาน แต"ความเสี่ยงใน 
ระดับ 3 และ 2 หน"วยงานจะต�องจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย"างเป.นทางการและต�องรายงานผลการ 
ดําเนินการต"อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

3. กิจกรรมควบคุมความเส่ียง (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 3 หนJา 19)  
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เป.นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนทุกระดับในองค�กรร"วมกัน 

กําหนดข้ึน เพ่ือสร�างความม่ันใจในการดําเนินการอย"างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร 
หรือหน"วยงาน ซ่ึงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้  

3.1  การดําเนินการควบคุมเพ่ือปองกันเป.นการกําหนดกิจกรรมท่ีนํามาใช�ในควบคุมความเสี่ยง  
3.2   การควบคุมท่ีมีอยู"แล�วเป.นกิจกรรมท่ีจะนํามาใช�ในควบคุมความเสี่ยง ท่ีมีอยู"และยังไม"มีหรือ              

มีแต"ยังไม"สมบูรณ� โดยใช�เครื่องหมาย � √  หมายถึง มีอยู"แล�ว  X  หมายถึง ไม"มี  และ O หมายถึง มีแต"ไม"

สมบูรณ�  
   3.3  ผลของการควบคุมท่ีมีอยู"แล�วเป.นท่ีทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใช�เครื่องหมาย              

√   หมายถึง� ได�ผลตามความคาดหมาย    X หมายถึง ไม"ได�ผลตามความคาดหมาย   O หมายถึง ได�ผลแต"ยัง
ไม" สมบูรณ 
 

4. การจัดการความเส่ียง (Risk management)   (ดูท่ีภาคผนวก เอกสารท่ี 4 หนJา  20)  
เม่ือความเสี่ยงได�รับการประเมินและบ"งชี้ตามระดับความสําคัญแล�วต�องมีการประเมินวิธีการ 

จัดการความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได�เพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู�ประเมินต�องเลือก 
วิธีการจัดการความเสี่ยงอย"างใดอย"างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ 
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ�ให�อยู"ในช"วงท่ีองค�กรสามารถยอมรับได� (Risk Tolerance) หลักการ 
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ  

4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู"ในปEจจุบันอยู"ภายในระดับท่ีต�องการและยอมรับได�    
แล�วโดยไม"ต�องมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนได�อีก   

4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือความ 
รุนแรงของความเสี่ยงให�อยู"ในระดับท่ียอมรับได�   

4.3 การถ"ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู�อ่ืนใน การ
จัดการความเสี่ยง   

4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ�             
ท่ีก"อให�เกิดความเสี่ยงผู�บริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองข�างต�นและดําเนินการ 
ประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากท่ีได�มีการจัดการความเสี่ยงในช"วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือดูว"าการบริหาร               
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม"  
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5.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูท่ีภาคผนวก                  

เอกสารท่ี 5  หนJา 21)  
สรุปผลกิจกรรมท่ีใช�ในการจัดการความเสี่ยงประกอบด�วย ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน การควบคุม ระดับ 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม ระยะเวลาการดําเนินงาน เพ่ือให�แต"ละหน"วยงาน 
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 
 

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

   การติดตามผลเพ่ือให�เกิดความม่ันใจว"าความเสี่ยงได�มีการควบคุมและจัดการอย"างมีประสิทธิผลจึง
ต� อ ง มีการ ติดตามผลประกอบด� วย  ความ เสี่ ย ง  กิจกรรม ท่ีควบ คุม ผลลัพธ� ของการ ทํา กิจกรรม               
ระยะเวลาการ ดําเนินงาน ความคืบหน�าปEญหาและอุปสรรค  ซ่ึงมีการติดตามผลดังนี้  

6.1  หน"วยงานท่ีมีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห�และบริหารความเสี่ยงอย"างสมํ่าเสมอ ระบบ 
การควบคุมภายในท่ีวางไว�เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผลสามารถ 
ปAองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน   

6.2  มีการตรวจสอบเพ่ือแนะนําให�ปรับปรุงข�อบกพร"องให�เหมาะสมกับเวลา   
6.3  มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต"อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ระบุความเสี่ยง  
    หนBวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม ป.จจัยเสี่ยง 
ดJานการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เช"น การพัฒนาหลักสูตรล"าช�า การประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ� 
ดJาน ฯลฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

เอกสารที่ 1 
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การประเมินและวิเคราะห$ความเสี่ยง  
หนBวยงาน ................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรม 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ป.จจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด   
(1) 

ผลกระทบ / ความรุนแรง
(2) 

คะแนนความเสี่ยง             
(ระดับความเสียง) 

(1) X (2) 

ลําดับความเสี่ยง 

ดJานการเรียนการสอน 
S1, F1, O1, P1 เช"น การ
พัฒนาหลักสูตรล"าช�า 

การประเมินหลักสูตรไม"
สมบูรณ� 

5 5 25 
(สูงมาก) 

3 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม"ได� 

ดJาน ฯลฯ 
 
 
 

     

 
 
 
   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) 
 
 

 
 
 
 

  

เอกสารที่ 2 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
หนBวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
ลําดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม  

 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี  
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยูBแลJว  
 

(3) 

การควบคุมที่มีอยูB
แลJวไดJผลหรือไมB 

(4) 

วิธีการความเสี่ยง  
 

(5) 

หมายเหตุ  
 

(6) 
1 ดJานการเรียนการสอน 
 การพัฒนาหลักสูตรล"าช�า การ

ประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ� 
มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาอย"างต"อเนื่อง 

√ O              ยอมรับ 
      √     ควบคุม 
             ถ"ายโอน 
             หลีกเลี่ยง 

 

       
       
       
       

   
หมายเหตุ 

ชBอง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต"ไม"สมบูรณ� , X หมายถึง ไม"มี 
ชBอง 4      √  หมายถึง ได�ผลตามที่คาดหมาย  , O หมายถึง  ได�ผลบ�างแต"ไม"สมบูรณ� , X หมายถึง ไม"ได�ผลตามที่คาดหมาย 
 
 

เอกสารที่ 3 
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง  
หนBวยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดJานของงานที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค$ของการ
ควบคุม  

(1) 

การควบคุมที่มีอยูB    
 
 
 
 
 

(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง     

 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง  
 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูB (ป.จจัยเสี่ยง)  
 
 
 
 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผูJรับผิดชอบ 

  
 
 
 

(7) 
ดJานการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร
ล"าช�า การประเมิน
หลักสูตรไม"สมบูรณ� 
 

มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาอย"างต"อเนื่อง 

3 การควบคุม ข�อมูลไม"เพียงพอต"อการวิเคราะห� มีการพัฒนาหลักสูตร
อย"างต"อเนื่อง 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
นาย ก 

 
ชื่อผู�รายงาน........................................................................... 
ชื่อหัวหน�าส"วนงาน................................................................  
ตําแหน"ง....................................................................................  
วันที่................  เดือน..................พ.ศ. ....................................

เอกสารที่ 4 
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แบบ ปย.2 

 
ชื่อสวนงานยBอย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สBวน)  

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดJานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค$ของการควบคุม  

การควบคุมที่มีอยูB การประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูB การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูJรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

(เอกสารที่ 4 ช"อง 1) 
การพัฒนาหลักสูตรล"าช�า การประเมิน
หลักสูตรไม"สมบูรณ� 
วัตถุประสงค� 
 มีการพัฒนาหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง 

(เอกสารที่ 4        
ช"อง 2) 

มีการพัฒนาหลักสูตร
อย"างต"อเนื่อง 

(เอกสารที่ 4    
ช"อง 4) 

X : ไม"ได�ผลตามที่
คาดหมาย 

(เอกสารที่ 4 ช"อง 6) 

 

ข�อมูลไม"เพียงพอต"อ  
การวิเคราะห� 

(เอกสารที่ 4    
ช"อง 6) 

มีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
อย"างต"อเนื่อง 

(เอกสารที่ 4 ช"อง 7) 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
นาย ก 

 

 

 
 
 

ชื่อผู�รายงาน........................................................................... 
 

ชื่อหัวหน�าส"วนงาน...............................................................  
  ตําแหน"ง.................................................................................... 
 วันที่................  เดือน..................พ.ศ. ............... 

เอกสารที่ 5 
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แบบติดตาม ปย.2 

ชื่อสBวนงานยBอย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / สBวน) 
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สําหรับสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........  

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดJานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค$ของการควบคุม  

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยูB 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูJรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ ป.ญหาและ
อุปสรรค 

การพัฒนาหลักสูตรล"าช�า การ
ประเมินหลักสูตรไม"สมบูรณ� 
วัตถุประสงค� 
 มีการพัฒนาหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง 

 
 
X : ไม"ได�ผลตามที่
คาดหมาย 

 
 
มีการพัฒนา
หลักสูตรอย"าง
ต"อเนื่อง 

 
 
มีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
อย"างต"อเนื่อง 

 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 
56 

นาย ก 

�  ดําเนินการแล�วเสร็จตามกําหนด 
     ดําเนินการแล�ว ล"าช�ากว"ากําหนด 
     ยังไม"ดําเนินการ 
     อยู"ระหว"างดําเนินการ 

 

 

ชื่อผู�รายงาน...........................................................................  
ชื่อหัวหน�าส"วนงาน............................................................... 

  ตําแหน"ง................................................................................ 
  วันที่................  เดือน..................พ.ศ. .......................
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