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บทนำ 

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ในการบริหารจัดการงานไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด ความเสี่ยงยอมเกิดขึ้นเสมอ ทั้งความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากปจจัยภายใน อันไดแก 1) เรื่องของการกำหนดกลยุทธ และนโยบายในการบริหารงาน (Strategic 
Risk) 2) ความไมพรอมเรื่องงบประมาณ การเงิน ความผิดพลาดจากการเบิกจาย สภาพคลองทางการเงิน 
(Financial Risk) และ 3) เรื่องขั้นตอน อุปกรณ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติงาน (Human Resource Risk) 
และความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก อาทิเชน 1) สภาวะการแขงขัน สถานศึกษาคูแขง (Competitive 
Risk) 2) สถานศึกษา พันธมิตร และผูสงมอบงาน (Supplier Risk) 3) กฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory 
Risk) 4) สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk) 5) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพ
หรือสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural disaster risk) ดังนั้นในองคกรตาง ๆ  จึงตองจัดใหมีหนวยงาน/
คณะกรรมการที่จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements)  เปน
กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ความเสียหาย ความลมเหลว ความ
เสี่ยง หรือผลกระทบของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได 
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ เปนกลไกที่สำคัญในการผลักดันองคกรใหมีผลการดำเนินการที่ดี ทำ
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งทุกคนในองคกรควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะห
และบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและเปาหมายขององคกรเปนสำคัญ และ
ตองมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ปจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขององคกร ไดแก 

1) การสรางความรูสึกรวมกันของบุคลากรภายในองคกร เพื่อใหเห็นความสำคัญและประโยชนของ
การบริหารความเสี่ยง ใหทุกคนรวมมือและพรอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ในขั้นตอนตาง ๆ  โดยการใหความรู และใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความ
เสี่ยงที่องคกรเผชิญ 

2) การมอบหมายผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององคกร ควรเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคกรเปนอยางดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูบรหิารในสวนงานอื่นขององคกรได ทั้งน้ีบุคคลหรือ
คณะกรรมการดังกลาว จะตองมีหนาที่ในการกำหนดขอบเขตและเปาหมายงานบริหารความเสี่ยงรวมกับ
ทีมงานบริหารดานอื่นขององคกร วางกรอบแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง สรางทีมงานบริหารความเสี่ยงซึ่ง
เปนสิ่งสำคัญของการเริ่มทำการบริหารความเสี่ยงในองคกร ควรจะประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  ที่
จำเปนในการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงองคกร 

3) การสรางแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรไดเห็นภาพรวมลักษณะความเสี่ยงเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และใหผูบริหารความเสี่ยงสามารถเลือกจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดไดกอน 
รวมทั้งสามารถจัดลำดับความเสี่ยงไดตามความเหมาะสม 

จะเห็นไดวาการบริหารความเสี่ยงไมไดหมายความถึงการจัดการกับสิ่งแวดลอมไมใหเกิดความเสี่ยงใด 
ๆ ขึ้นในองคกร หากแตหมายถึงการบริหารและดำเนินงานภายใตสภาวะแวดลอมที่มีความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะกอใหเกิดประโยชนดังน้ี 

1) เปนเครือ่งมือสำคัญในการบริหาร ที่จะชวยสรางความมั่นใจแกผูบริหารใหไดวาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนไดรับการจัดการอยางเหมาะสม ทันเวลา และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร 

2) เปนการสรางพื้นฐานขอมูลความรูที่เปนประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร เพื่อ
การตัดสินใจในดานตาง ๆ อาทิเชน การวางแผน การกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ทำใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
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3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญ ทำใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีความเขาใจถึง
เปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรได
อยางครบถวน ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร 

4) ชวยใหการพัฒนาองคกรและรูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5) ชวยในการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการคำนึงถึงระดับ
ความเสี่ยงของแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 
2. วัตถุประสงคของคูมือ 
 1) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับรับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับเกีย่วกับการบรหิารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ มีความ
ตอเน่ือง และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 
3. ความหมายของคำท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสีย่ง 

เพื่อใหบุคลากรทุกระดับเขาใจความหมายของคำที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีดังตอไปน้ี 
ความเสี่ยง (Risk) เปนความไมแนนอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค หรือโอกาสที่จะไดรับประโยชนหรือความสำเร็จเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำใหการดำเนินงานไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร หรือไมก็ได โดยความเสี่ยงน้ี
จะถูกวัดดวยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และผลกระทบที่ไดรับของเหตุการณ ดังน้ันความเสี่ยงจึง
มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การประเมนิความเสี่ยงจึงจำเปนตองกระทำอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

ความเสี่ยง แบงเปน 2 ชนิด คือ ความเสี่ยงติดตัว/ตามลักษณะของธุรกิจ (Inherent Risk) เปนความ
เสี่ยงตามธรรมชาติ ยังไมไดรับการจัดการ/ควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) เปนความเสี่ยงที่
ไดรับการจัดการ/ควบคุมแลว 

สำหรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนั้น หมายถึงเหตุการณหรือการกระทำเด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณที่ไมแนนอนดานการผลิตบัณฑิต การวิจับ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการดำเนินงานดานการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลยั ซึ่งเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดไวในตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ ขอที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจาก
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจยัภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ในคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2560) ไวดังน้ี 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบการประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ีสามารถจัดหมวดหมูความเสี่ยงตามแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

ไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
1) Strategic Risk เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร และนโยบายการบริหารงาน 
2) Operational Risk เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานทุก ๆ  

ข้ันตอน 
3) Financial Risk เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน ที่เกิดขึ้นจากความไมพรอมในเรื ่อง

งบประมาณ การเงนิ การควบคุมรายจายตาง ๆ ที่เกินความจำเปน เชน การผันผวนทางการเงิน สภาพคลอง 
อัตราดอกเบี้ย ขอมูลเอกสารหลักฐานทางการเงินและการรายงานทางการเงินบัญชี เปนตน 

4) Compliance Risk เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อันเกิดจากการไม
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน และอาจมีผลการลงโทษ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ 

ปจจัยเสี ่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที ่มาของความเสี ่ยง ที ่จะทำใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวา “จะเกิดที่ไหน” “เกิดเมื่อไร” “เกิดไดอยางไร” 
และ “ทำไมจึงเกิดขึ้น” ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและ
กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

ปจจัยเสี่ยงแบงเปน 2 ดานคือ 
1) ปจจัยภายในองคกร ประกอบดวย 
 - วัฒนธรรมและจรรณยาบรรณขององคกร ซึ่งรวมถึงการหลักธรรมาธิบาลในการบริหารงาน

ของผูบริหาร 
 - การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และคุณภาพของบุคลากรที่ไดรับการวาจาง 
 - ความซับซอนของระบบการปฏิบัติงาน กลาวคือ ย่ิงมีความซับซอนมาก ย่ิงกอใหเกิดคาวม

ผิดพลาดสูง 
 - โครงสรางองคกรและขนาดของหนวยงาน 
 - การเปลี่ยนแปลงระบบประมวลผลขอมูล ซึ่งจะทำใหระบบการความคุมแตกตางไปจากเดิม 
 - การเติบโตอยางรวดเร็วขององคกร ทำใหผูบริหารมุงจัดการดานการปฏิบัติงานตามแผน

มากกวาการจัดวางระบบงานที่ดี 
 - การเปลี ่ยนแปลงตัวบุคคลทั ้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทำใหระดับการให

ความสำคัญตอการควบคุมภายในบุคคลเปลี่ยนไป 
 - ระยะทางของสำนักงานหางไกลกัน ทำใหการกำกับดูแลไมทั่วถึง 
2) ปจจัยภายนอกองคกร ประกอบดวย 
 - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เชน การเปดการคาเสรีอาเซียน 
 - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ซึ ่งมีผลตอนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย 

ระเบียบ และขอบงัคับตาง ๆ  
 - การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแลละสงัคม ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความตองการ

และความคาดหวัง 
 - ภาวะการแขงขัน เชน จำนวนคูแขงขันที่เพิ่มข้ึน จำนวนผูสนใจลดลง 
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 - สถานการณอื่น ๆ  เชน ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ตลาดเงิน ตลาดทุน การเปลี่ยนแปลง
ดานการตางประเทศ ฯลฯ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมทั้งการกำหนด แนวทางที่จำเปนตองใชใน
การควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)   

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งจำแนก
เปน 5 ระดับคือ 

ระดับ 1 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนนอยมาก  (นอยกวาหรือเทากับ 20%) 
ระดับ 2 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนนอย   (เทากับ 21% ถึง 40%) 
ระดับ 3 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนปานกลาง  (เทากับ 41% ถึง 60%) 
ระดับ 4 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนสูง   (เทากับ 61% ถึง 80%) 
ระดับ 5 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนสูงมาก  (เทากับ 81% ถึง 100%) 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ

ความเสี่ยง ทั้งในเชิงปริมาณ อาทิเชน จำนวนเงินที่สูญเสีย หรือมูลคาของทรัพยสินที่เสียหาย และเชิงคุณภาพ 
อาทิเชน ความเสียหายของช่ือเสียงและภาพลักษณ ผลกระทบจำแนกเปน 5 ระดับคือ 

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบจากความเสี่ยงตอองคกรมีนอยมาก 
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบจากความเสี่ยงตอองคกรมีนอย 
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบจากความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบจากความเสี่ยงตอองคกรมีสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบจากความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสที่

จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและผลกระทบของแตละปจจัย แบงเปน 4 ระดับคือ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับนอย 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ความเสี่ยงที่องคกรยอมเขาเผชิญกับความเสี่ยง
น้ัน ๆ ภายใตกระบวนการจัดการ/ควบคุมที่ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ดังน้ันระดับ
ของความเสี่ยงที่ยอมรับไดน้ีจึงข้ึนกับความพรอมและความสามารถของแตละหนวยงาน 

ระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑหรือ
ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งทำใหองคกรมั่นใจไดวาองคกรไดดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยูภายใน
เกณฑที่ยอมรับได 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู
ในระดับที่องคกรสามารถยอมรับได ทั้งน้ีเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสำคัญ 
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องคประกอบหลักของการจัดการความเสี่ยงตามแนวคิด COSO แบงเปน 8 องคประกอบคือ 
 

1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนองคประกอบพื้นฐานของการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร เน่ืองจากเปนตัวกำหนดโครงสรางและวินัยในการทำงาน สภาพแวดลอมภายในองคกรมีผล
ตอการกำหนดกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเปนมาและวัฒนธรรม
ขององคกร 

2) กำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการ
ดำเนินงาน กอนที่จะทำการระบุเหตุการณความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จของวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายน้ัน โดยวัตถุประสงคตองสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 

3) ระบุเหตุการณ (Event Identification) เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยง หรือความไมแนนอนที่
อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีผลตอเหตุการณน้ัน  

4) การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี ่ยงชวยใหองคกรทราบวา 
เหตุการณความเสี่ยงหรอืความไมแนนอนน้ันจะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร โดยการ
วิเคราะหใน 2 ดาน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกดิเหตุการณความ
เสี่ยง (Impact) 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงตามแนวคิด 4T ไดแก 

 - การยอมรับความเสี่ยง (Take หรือ Risk Acceptance: Accept) เปนการตกลงที่จะยอมรบั
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาที่จะจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง แตตองมีการติดตามเฝา
ระวังอยางสม่ำเสมอ 

 - การลด/ควบคุมความเสี ่ยง (Treat หรือ Risk Reduction: Control) เปนการปรับปรุง
ระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม เพื ่อลด/ควบคุมโอกาสที ่จะเกิดความเสียหาย หรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงใหอยูในระดับองคกรที่ยอมรับได 

 - การแบงปน/กระจายความเสี่ยง/โอนความเสี่ยง (Transfer หรือ Risk Sharing: Transfer) 
เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่น (Outsource) ชวยแบงความรับผิดชอบ/ดำเนนิการ
แทน ซึ่งจะชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง 
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 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate หรือ Risk Avoidance: Avoid) เปนการตัดสินใจยุติหรือ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เน่ืองจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงสูงมากซึ่งไมอาจยอมรับได 

 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เปนนโยบายและกระบวนการที่จะชวยใหแนใจวา วิธี
จัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นนั้น ไดถูกนำไปปฏิบัติอยางถูกตอง และองคกรไดกำหนดกิจกรรมควบคุมน้ัน
อยางทั่วถึงทั้งองคกร ทุกระดับชั้น และทุกงาน (All Functions) เพื่อลดความเสี่ยง ทำใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร แบงเปน 

การควบคุมแบบปองกนั (Preventive Controls) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกดิ
ความเสี่ยงหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนต้ังแตแรก 

การควบคุมแบบคนหา (Detective Controls) เปนวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อคนหาความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว 

การควบคุมแบบแกไข (Corrective Controls) เปนวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแกไขความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Controls) เปนวิธีการควบคุมที ่สงเสริมหรือกระตุ นใหเกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เปนวิธีการควบคุมที ่มีอยูเพื่อชวยลดระดับ
ความเสี่ยงจากการที่ไมมีการควบคุมบางอยางอยูในกิจกรรมน้ัน 

การบริหารความเสี่ยงแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของหนวยงาน
น้ัน ๆ บางหนวยงานอาจเลือกวิธีการควบคุมเพียงวิธีเดียวแตสามารถปองกันความเสี่ยงไดหลายเรื่องหรืออาจ
เลือกวิธีการควบคุมหลายวิธีเพื่อควบคุมความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตองมีการระบุถึงสารสนเทศที่
จะเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกอองคกร และมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบได การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบนอและการสื่อสารระหวางหนวยงานตามแนวทางของ COSO น้ัน สารสนเทศ
มีความสำคัญและจำเปนในทุกระดับชั้นขององคกร เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และ
กำหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่น ๆ เพื่อดำเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กำหนดไวใหได 

8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบ
วงจร และมีการปรับแกตามความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจทำไดโดย 

 - การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไป (Ongoing Monitoring Activities) 
 - การประเมินแยกตางหาก (Separate Evaluations) 
 - รายงานขอบกพรอง (Reporting Deficiencies) 
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4. ความสัมพันธของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกรที่ดี คือการติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ใหมีการจัด
กระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูมีสวนเกี่ยวของ ดังน้ันสิ่งที่เปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกำกับดูแลองคกรที่ดีน้ันประกอบดวย 
  - การควบคุมภายใน 
  - การบริหารความเสี่ยง 
  - การตรวจสอบภายใน 
 4.1 การควบคุมภายใน 
      การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝายบริหารและบุคลากรขององคกร
จัดใหมีขึ้น เพื่อใหสามารถมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานี้แลว 
องคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได โดยวัตถุประสงคสวนใหญขององคกร ไดแก 
      1) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
      2) ความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
      3) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
      มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบที่มีความเช่ือมโยงกันและเกื้อกูล 
      1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
      2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 
      3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
      4) สารสนเทศแลการสื่อสาร (Information and Communication) 
      5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
      องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยมีสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมเปนรากฐานที่จำเปนทำใหองคประกอบอื่น ๆ ดำรงอยูไดอยางมั่นคง รวมทั้งเปนพื้นฐานสำคัญทำใหมี
การปฏิบัติตามองคประกอบอื่น ๆ  องคประกอบทั้ง 5 นี้จึงถือเปนมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อใหการ
ดำเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 
      ดังนั้นองคกรจะตองมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สวนการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในเปนหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ซึ่งเปนผูทราบดีวางานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากน้ันก็จะประเมิน
ความเสี่ยงและสรางระบบการควบคุมข้ึน เพื่อปองกันแกไข หรือตรวจหาความเสี่ยงเหลาน้ัน โดยการควบคุม
ภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบขอบังคับ หรือคูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ การควบคุมภายใน
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององคกร ชวยปองกันการรั่วไหล ชวยใหองคกรเห็นฐานะทางการเงิน
ถูกตองเช่ือถือได ในที่สุดองคกรก็เจริญเติบโตอยางมั่นคง 

4.2 การบริหารความเสี่ยง 
     ความเสี่ยง คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง หรือความไมแนนอน มีโอกาสที่

จะประสบกับความสูญเสีย หรือสิ่งที่ไมพึงประสงค ไดแก ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความเสียหาย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดำเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุราย การเกิด
อันตราย สูญเสียทรัพยสนิ สูญเสียช่ือเสียง ภาพลบขององคกร และบุคลากร เกิดความไมแนนอน การไมพิทักษ
สิทธ์ิ หรือศักด์ิศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตองมีการชดใชคาเสียหาย 

     การบร ิหารความเส ี ่ ยง (Risk management) ค ือ  กระบวนการท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ โดยคณะ
กรรมการบริหาร ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกรเพื่อชวยในการกำหนดกลยุทธและดำเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงช้ีเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบ
ตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยาง
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สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกำหนดไว (ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร : 
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission : COSO) 

4.3 การตรวจสอบภายใน 
     การตรวจสอบภายในมีบทบาทที่ทำใหมั่นใจวา มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุม

เหลานั้นไดรับการปฏิบัติตามภายในองคกร ตลอดจนการนำระบบการบริหารความเสี ่ยงมาปรับใชอยาง
เหมาะสม ตลอดจนชวยถวงดุลอำนาจไมใหมีการใชอำนาจไปในทางที่ผิด การตรวจสอบภายในถือวาเปนกลไก
หน่ึงที่ชวยผลักดันใหเกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม เพราะบางครั้งผูทีป่ฏิบัติงาน
มักคิดวาแคน้ีก็ดีพอแลว แตผูตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีการทดสอบวาการควบคุมที่ปฏิบัติน้ันดีพอจริงหรือไม 
หรือบางครั้งอาจมีการปฏิบัติกันมานาน แมวาจะมีความชำนาญ แตก็อาจทำใหประมาทโดยละเลยบางจดุที่
จะตองควบคุมไป 
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ระบบการบริหารความเสี่ยง จะทำใหทราบปญหาลวงหนา และเตรียมพรอมวิธีปองกันแกไขไดอันจะ
ชวยลดโอกาสสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสำเร็จ สงผลใหองคกรดำรงอยูอยางย่ังยืน และเติบโตอยางตอเน่ือง 

ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง กระบวนการที่จัดทำขึ้นอยาง
เปนระบบ เพื ่อลดความเสียหายที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากความเสี ่ยงตาง ๆ ใหอยู ในระดับที ่ยอมรับได ซึ่ง
ประกอบดวย 

1) โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง 
2) นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนินงาน และกิจกรรมในการดำเนินการ รวมถึงการกำหนด

ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง จะทำการระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบทำหนาที่เกี่ยวกับงานดานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะวิชา/สำนัก 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย ไดแก 

      คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง มหาวิทยาลัย ซึ ่งประกอบดวย ผู แทนสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูแทนอาจารย ทำหนาที่ในการกำกับ สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายและทศิทางของแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ให
คำแนะนำเกี ่ยวกับการแกไขปญหาและการปรับปรุงการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

      คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี ผูอำนวยการสำนัก คณบดี และผูแทนอาจารย ทำหนาที่กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอสภา
มหาวิทยาลัยผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 

 2) ระดับหนวยงาน ไดแก คณะทำงานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา/สำนัก ประกอบดวย
คณบดี/ผูอำนวยการสำนัก รองคณบดี/รองผูอำนวยการสำนัก ประธานกลุมวิชา/หัวหนาสวนงาน ดำเนินงาน
ภายใตการกำกับดูแลของอธิการบดีและหรือรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเส่ียง 

 
 

ผูเก่ียวของ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 

1) กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายและ
ทิศทางของแผนการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแกไขปญหาและการปรบัปรุงการดำเนินงานบรหิารความ
เสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3) กำกับติดตามผลการดำเนินงานพรอมทัง้ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบบรหิาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 1) ติดตามความเสี่ยงทีส่ำคัญและกำกบัการบริหารความเสี่ยง 
2) สงเสรมิและสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงใหบรรลเุปาหมายที่กำหนดไว 
3) มีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบรายแรงตอมหาวิทยาลัย และทำใหมั่นใจ
วามีการดำเนินการทีเ่หมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงน้ัน ๆ  
4) ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 
5) เสนอรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

คณะทำงานการบรหิาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 

1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2) จัดทำคูมือการบริหารความเสีย่ง 
3) รวบรวม วิเคราะห และระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย 
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ผูเก่ียวของ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
4) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พรอมทั้งจดัลำดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะห 
5) กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 
6) ติดตาม ประเมินผล และสรปุผลการดำเนินงาน พรอมทั้งกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการแกไข/ลด/ปองกันความเสี่ยง 
7) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตออธิการบดี คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

คณะทำงานการประกัน
คุณภาพระดับหนวยงาน 

1) นำนโยบายการบรหิารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ 
2) รวบรวม วิเคราะห และระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงระดับคณะ
วิชา/สำนัก 
3) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พรอมทั้งจดัลำดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะห 
4) กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงระดับคณะ
วิชา/สำนัก 
5) ติดตาม ประเมินผล และสรปุผลการดำเนินงาน พรอมทั้งกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการแกไข/ลด/ปองกันความเสี่ยง 
7) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 

 
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบรหิารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธิภาพและประสิทธิผลตอการ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย โดย
ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที ่สามารถควบคุมและ
จัดการได โดยการกำหนดวิธีการปองกันเหตุการณที่คาดการณไวลวงหนา เพื่อปองกันหรือลดโอกาสในการเกดิ
ความเสียหายหรือบรรเทาความรุนแรง รวมทั้งเตรียมแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เพื่อใหการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง หมาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
 1) กำหนดใหมีระบบ กลไก และกระบวนการบริหารความเสีย่งที่มมีาตรฐานเดียวกัน มีการดำเนินงาน
อยางตอเน่ือง เปนระบบ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2) สรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการดำเนินการ 
 3) ใหการบริหารความเสี ่ยงเปนสวนหนึ่งของการกำหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย และการดำเนินงานตามปกติ 
 4) ใหมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ 
รวมทั้งมีการเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 
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3. วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ไดดำเนินการเพื่อเสริมสรางคุณคาในเนื้องานตาม 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีปจจัยเสี่ยงที่ทำใหไมบรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองมี
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง โดยมี
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1) เพื่อลดโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทำใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 2) เพื่อใหมีมาตรการหรอืแผนในการจดัการความเสี่ยงหรอืรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 3) เพื่อใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานตามปกติ ทำใหมหาวิทยาลัย
มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4. แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน 
 เพื ่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี ่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื ่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดข้ึน
ในอนาคตใหอยูในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดย
คำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรและพันธกิจเปนสำคัญ เพื่อให
การบริหารความเสี่ยงดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) การสรางความมีสวนรวมของคนในองคกร เพื่อใหคนในองคกรเห็นวาเขาเปนหน่ึงในองคกร การที่
เขาจะทำอะไรไมดีจะสงผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร หรือผูอื่นทำอะไรไมดีสงผลกระทบตอความเสี่ยง
ขององคกร ข้ันตอนแรกในการสรางความรูสกึมีสวนรวม คือจะตองมีการออกเปนหนังสอื เปนนโยบายวาเราจำ
ทำการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยางไรในการทำหรือวัตถุประสงคในการทำ
ของเราวาเราทำเพื่ออะไร หลัก ๆ ก็คือการมีการรางนโยบาย (Policy statement) ออกมากอน ซึ่งก็คือ ระดับ
ผูบริหารที่เปนคนวางนโยบายวาเราคิดจะบริหารความเสี่ยง และมีเรื่องสำคัญอะไรบางที่ตองกำหนดไวใน
นโยบาย 
 2) การคนหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ตองอาศัยการศึกษารวมกัน เพราะคนที่อยูในองคกรเอง
เปนคนที่รูมากที่สุดวามีความเสี่ยงอะไรบางในองคกร คนภายนอกไมสามารถบอกไดอยางถูกตอง ตองมี
การศึกษารวมกันชวยกันมองในแตละเรื่อง ในแตละประเด็น  
 3) การประเมินความเสี่ยง บางสิ่งบางอยางเราอาจจะมองขามไป แตหารูไมวานั้นคือความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน และทำใหตองสูญเสียมูลคา เชน กรณีพนักงานขับรถยนตไปรับอาจารยผูสอน ณ จุดหมายไมตรงเวลา 
ทำใหอาจารยผูสอนตองเขาหองเรียนสาย ผูที่ไดรับความเสียหายก็คือนิสิตนักศึกษาที่ไดรับการสอนที่ไมเต็ม
เวลา หากคำนวณเปนจำนวนเงินก็จะเห็นมูลคาของการสูญเสียมาก กรณีเชน ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมี
การกอสราง อาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินบุคคล ผูรับผิดชอบจะตองมีระบบปองกันอันตราย
จากบริเวณดังกลาว ซึ่งถาเกิดเหตุการณข้ึนอาจตองเสียหายถึงระดับช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เปนตน 
 4) เลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เมื่อเราสามารถรูไดวาความสูญเสียและความเสี่ยงมีอะไรบางเรา
จะมาเลือกวิธีการที่คุมที่สุดและที่สำคัญ คือสอดคลองกับวัฒนธรรม และสภาวะแวดลอมขององคกร และ
สอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนน้ี เราจะตองใชความรูหลายดานในการที่จะ
เลือกวิธีการที่เหมาะกับความเสี่ยงในแตละดานที่เราจะบริการ  
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 5) การประเมินผลการกำกับดูแล (Performance monitoring) เมื่อได Implement ไปแลว มีปญหา
อะไรเกิดข้ึน ตองมีการปรับแกไข (Fine Tune) ที่เราเลือกใชหรือไม เราอาจจะเลือกวิธีการน้ีไปแลวปรากฏวา
พอลองใชไปแลวไมสอดคลองกับสังคมเรา กับวัฒนธรรมองคกรเรา เชนน้ันก็ใชไมได จึงตองมาปรับแกตาง ๆ 
เหลานี้เปนตน ในขั้นตอนของการประเมินตองใชหลักทางสถิติ โดยอางอิงหลักความนาจะเปนทางสถิติ ดูวา
ความสูญเสียมีการแจกแจงอยางไร ถาเปนความเสี่ยงที่ไมข้ึนกับกรณีที่กำลงัพจิารณา มันจะมีการแจกแจงทีเ่รา
สามารถจะดูไดวามีลักษณะอยางไร ลักษณะตัวอยางของการแจกแจง เชน ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไมเกิด 
โดยมีโอกาสจะเกิดข้ึน 40% เราตองมีขอมูลจึงจะสามารถทำเชนน้ีได แตในทุกองคกรที่เริ่มตนทำการบริหาร
ความเสี่ยง มักจะไมมีขอมูล ไมมีการแจกแจงความนาจะเปนแบบที่เราตองการ เพราะฉะน้ันที่เราจะมีไดเต็มที่ 
คือ มาก กลาง ต่ำ หรือวาจะแบงเปนลำดับที่ เชน 5, 4, 3, 2 และ 1 วามากนอยแคไหน และวิธีการที่เราจะ
จัดการโดยยังไมมีความนาจะเปน (Probability) เขาไปเทาไร 
 
5.แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยไดยึดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมินคุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ ขอ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 การบริหารความเสี่ยง 
คำอธิบาย 
 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรมและ
กระบวนการการดำเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 
ชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดบัที่ยอมรับ
และควบคุมได โดยคำนึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด 
เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบงานตาง ๆ  มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสำคัญ 
เกณฑมาตรฐาน 
 1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรอืคณะทำงานบรหิารความเสีย่ง โดยมีผูบริหารระดับสงูและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
 2) มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน 
      - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
      - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
      - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
      - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
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      - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร 
      - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
      - อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 3) มกีารประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลำดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2 
 4) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
 5) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 6) มีการนำผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถานบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

 1ขอ 
มีการดำเนินการ 

 2ขอ 
มีการดำเนินการ 
 3 หรือ 4 ขอ 

มีการดำเนินการ  
5ขอ 

มีการดำเนินการ  
6ขอ 

หมายเหตุ: 
 คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในคณะ/สถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที ่ส งผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื ่อเสียง 
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของคณะ/สถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของคณะ/สถาบัน
ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงทีไ่มมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
 1) มีการเสียชีวิตและถูกทำรายรางกานหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร 
ภายในสถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 2) สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ  เชน 
คณาจารณ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรณยาบรรณ การปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 
 3) สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทำใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
 **หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปน (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมินเปน
ศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายที่ทำใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) 
 1) สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดำเนินการตามแผน 
 2) เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริการจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
 3) เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกำหนดไว
ลวงหนา 
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 ดังน้ันแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังน้ี 
 1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรอืคณะทำงานบรหิารความเสีย่ง โดยมีผูบริหารระดับสงูและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
      1.1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
      1.2) มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เชน นโยบายหรือ
แนวทางในการดำเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน อยางสม่ำเสมอ 
 2) มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของคณะ/สถาบัน 
      ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน 
      - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
      - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
      - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
      - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
      - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร 
      - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
      - ความเสี่ยงดานอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
      2.1) วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 
      2.2) ประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ
ทรัพยสิน เปนสำคัญ 
      2.3) ปจจัยเสี่ยงหรอืปจจัยทีก่อใหเกิดอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกีย่วของกับคน อาคารสถานที ่
อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 
      2.4) จัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 
 3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสีย่งที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2 
      3.1) ระดับความเสี่ยงอาจกำหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับสงู 
ปานกลาง และต่ำได 
      3.2) ควรมีการกำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 
      3.3) การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงใน
อดีต หรือความนาจะเปนที่เกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 
      3.4) การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง
ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของคณะ/
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
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 4) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
      4.1) จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงเพื ่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดำเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
      4.2) สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี ่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี ่ยงและ Terminate การยุติหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
 5) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารสูงสุดที่สังกดัเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
      5.1) มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดำเนินงานตามแผนตอผูบริหารสูงสุดที่สังกัด 
      5.2) มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จขแงการดำเนินงานปญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรงุแผนการดำเนินงานตอผูบรหิารสูงสุดทีส่งักดั 
 6) มีการนำผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสูงสุดที่สังกัดไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความ
เสี่ยงและขอเสนอแนะจากผูบริหารสูงสุดที่สังกัด รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ/สถาบัน และจากหนวยงานกำกับ 
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6.ขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานตามภารกิจ การบริหารจัดการและ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวน้ีจะสำเร็จได ตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมี
ความรู  ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื ่อใชในการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยไดกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค เปนการกำหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของงาน/
โครงการตามแผนงานและงบประมาณประจำปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยตองระบุไวดวยวาเหตุการณน้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอยางไร และทำไม
จึงเกิดข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที ่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกำหนดไว ทำใหการตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือที่มี
อยูแลววาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยความเสี่ยงไดอยางเพยีงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมเพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เปนการนำกลยุทธ มาตรการ หรือแผนงานมาใชปฏิบัติ
ในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบในการ
ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ 
 ขั้นตอนที่ 6 การรายงานผลการบริหารความเสี ่ยง เปนรายงานผการบริหารความเสี ่ยงที ่ได
ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับใหผูบริหารรับทราบ และใหความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี 7 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการทบทวน เปนการติดตามผลของ
การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงวา มีความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอนเพื่อพัฒนาระบบใหดีข้ึน 
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แผนภาพที ่1 แสดงกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

1.การกำหนดวัตถุประสงค (Set Objective) 
 วัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการทำใหสำเร็จซึ่งเปนของการดำเนินการ การกำหนดวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ต้ังแตระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับกิจกรรมและระดับบุคคล 
 การกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน เปนข้ันตอนเริ่มตนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรจัดทำ
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่ให
บรรลุวัตถุประสงคในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปน้ี 
      - พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
      - ดานกลยุทธ : เปาหมายและแผนงานขององคกร 
      - ดานการปฏิบัติงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
      - ดานการรายงาน : รายงนทางการเงินและการปฏิบัติงานมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปน
ปจจุบัน 
      - ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  
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สำหรับในคูมือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะกำหนดวัตถุประสงคไว 3 ระดับ คือ 
 1) วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย หรือองคกร (Corporate Objective) เปนวัตถุประสงคของการ
ดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติงานประจำปและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 5 ป 
 2) วัตถุประสงคระดับหนวยงานหรือโครงการ/กิจกรรม (Activities Objective) เปนวัตถุประสงคของ
การดำเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน หรือวัตถุประสงคชองแตละโครงการ/กิจกรรม ซึ ่งตอง
สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัย 
 3) วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เปนวัตถุประสงคของแตละขั้นตอน
หลักที่สำคัญที่ตอบสนองใหการดำเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค จึงเปนการกำหนดสิ่งที่ตองการทำใหสำเร็จ หรือผลลัพธของการ
ดำเนินการ ซึ่งตองมีความสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน อันจะชวยใหสามารถระบุ
และวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนไดอยางครบถวน การกำหนดวัตถุประสงคอาจใชหลัก SMART คือ 
      - S = Specific หมายถึง การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจง และทุกคนเขาใจได
ตรงกัน  
      - M = Measurable หมายถึง การวัด/ประเมินผลไดโดยสามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
      - A = Achievable หมายถึง การปฏิบัติไดโดยสามารถทำใหบรรลุผลได 
      - R = Reasonable หมายถึง ความสมเหตุสมผลและสัมพันธกับนโยบายหลักในระดับสูง 
      - T = Time constrained หมายถึง การมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเหมาะสมสอดคลองกบัพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
ตารางที่ 2 แบบฟอรมการกำหนดวัตถุประสงคของงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงคของแตละ
ขั้นตอนหลัก 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอนหลัก 

วัตถุประสงคของ
ขั้นตอนหลัก 

1................................... 1................................... 1................................... 1.1................................... 
1.2................................... 
1.3................................... 

  2................................... 2.1................................... 
2.2................................... 
2.3................................... 

  3................................... 
 
 

3.1................................... 
3.2................................... 
3.3................................... 

  4................................... 
 
 

4.1................................... 
4.2................................... 
4.3................................... 
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2. การระบุความเสี่ยง (Identify Risk)  
 การระบุความเสี่ยง เปนการหาวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และปจจัยที่เกี่ยวของมีอะไรบาง ดวยการ
รวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงานทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองคกร 
เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี 
ภาษีอากร ทั้งน้ี เพื่อทำความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณน้ัน เพื่อใหผูบริหารสามารถพิจารณากำหนด
แนวทางและนโยบายการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 
 การระบุความเสี่ยงเปนข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยงในการระบุเหตุการณ หรือปจจัยที่หนวยงาน
เผชิญอยูหรือแฝงอยูในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเปนเหตุการณที่สามารถเกิดข้ึนจากทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก และเหตุการณนั้นสามารถสงผลกระทบทำใหงานไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายที่วางไว ดังนั้นในการระบุความเสี่ยงผูประเมินควรทำความเขาใจ และทราบถึงวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ชัดเจนของงานแตละงาน และเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะทำให
ไมบรรลุวัตถุประสงคของงานที่วางไว รวมถึงการทำความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติอยางรอบคอบชัดเจน 
 การระบุความเสี ่ยงใหระบุโดยพิจารณาตามเหตุแหงความเสี ่ยง (Sources of Risk) ที่อาจสงผล
กระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสรางความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
อยางมีนัยสำคัญ ในการวิเคราะหความเสี่ยงควรเนนที ่จะระบุปจจัยเสี ่ยงและเหตุการณความเสียหายที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมสำคัญ ทั้งนี้ใหคำนึงถึงมาตรการควบคุมควบเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน โดยครอบคลุมทั้ง
ความเสี่ยงที่อยูและไมอยูภายใตการควบคุมหรอืความรับผดิชอบของหนวยงาน และพิจารณาดูวาเหตุการณน้ัน
เกิดข้ึนไดอยางไร 
 วิธีและเทคนิคการระบุความเสี่ยง มีดังนี้ 
 1) การใชประสบการณของผูประเมินในการระบุเหตุการณที่เคยเกิดข้ึน (Experience) หรือพิจารณา
แลววามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนไดหรือใชการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหา/ขอผิดพลาดในกระบวนการการทำงานที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตและไดมีการบันทึกไวหรือเปนขอมูลที่บันทึกอยู ในระบบคอมพิวเตอรสามารถนำมาใชเปน
แนวทางและเปนขอมูลเบื้องตนได 
 2) การใชคูมือปฏิบัติงาน (Work procedure Manual) เพื่อลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
และพิจารณาวาในแตละขั้นตอนอาจจะเกิดเหตุการณตาง ๆ  ซึ่งอาจจะทำใหกิจกรรมนั้น ๆ  หยุดชะงักหรือ
ผิดพลาดจนกอใหเกดิความเสียหายข้ึนไดหรือไม 
 3) การระดมความคิด (Brainstorming Group) จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกบักิจกรรมดังกลาว ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อรวมพิจารณาวามีเหตุการณใดบางทีเ่กิดข้ึนแลวสงผลกระทบเสียหายตองานที่ดูแล 
 4) การใชแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ไปยังผูรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ วามีปญหา
ขอผิดพลาด หรือความเสี่ยงในลักษณะใด กอใหเกิดความเสียหายมากนอยแคไหน อยางไรก็ดี ควรระลึกวาการ
สอบถามควรกระทำกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง ซึ่งเปนผูทราบขอมูลตาง ๆ อยางแทจริง นอกจากน้ี
คำตอบที่ไดรับอาจจะไมใชขอเท็จจริงทั้งหมด เพราะการตอบบคำถามอาจจะรวมขอคิดเห็น ความรูส฿ก และ
ทัศนคติสวนตัว ดังน้ันผูประเมินควรใชวิธีอื่นควบคูกันไปดวย 
 5) การใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) โดยบุคลากรในหนวยงานสามารถตรวจสอบวิธีการ
ทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานตาม Checklists ที่จัดทำไดดวยตนเอง และควรกำหนด
ระยะเวลาในการประเมินผลภายในหนวยงานดวย Checklists ที่ชัดเจน เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1ป 
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ตารางท่ี 3 แบบฟอรมการระบุความเสีย่งและปจจัยเสี่ยง 
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ……………………………………….(จากตารางที่ 2)....................................................... 
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ/กิจกรรม : ………………..……….….(จากตารางที่ 2)....................................... 

ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคของ

ขั้นตอนหลัก 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

1. ................................. 1.1 ................................ 
 
 
 
1.2 ................................ 
 
 
 
1.3 ................................ 
 

1.1.1 ............................ 
 
1.1.2 ............................ 
 
1.2.1 ............................ 
 
1.2.2 ............................ 
 
1.3.1 ............................ 
 
1.3.2 ............................ 

1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 

2. ................................. 2.1 ................................ 
 
 
 
2.2 ................................ 
 
 
 
2.3 ................................ 

2.1.1 ............................ 
 
2.1.2 ............................ 
 
2.2.1 ............................ 
 
2.2.2 ............................ 
 
2.3.1 ............................ 
 
2.3.2 ............................ 

1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 
1) ................................. 
2) ................................. 

 

3.การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 การประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนนี้จะเนนการประเมิน
โอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบของเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการ
ทำงาน 

 การประเมินความเสี่ยงสามารถทำไดทั้งการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการพิจารณาจาก
เหตุการณที ่เกิดขึ ้นจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้การประเมินความเสี ่ยงควรมีการ
ดำเนินการทั้งกอนจัดการความเสี่ยงแบบติดตัว (Inherent Risk) และหลังจากจัดการความเสี่ยงแลว ซึ่งจะ
เหลือความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) 
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 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของหนวยงานหรือของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ใหทราบถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่แตกตางกัน 2) ใชในการ
พิจารณากำหนดจุดการควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 3) ใชในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน โดยการเปรียบเทียบมูลคาความเสียหายกับคาใชจายในการควบคุม และ 4) ใชประโยชนในการ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

 1) การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of risk) ซึ่งจะตองงกำหนดเกณฑทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอมูลสภาพแวดลอมภายในและดุลยพินิจการตัดสินใจของผูบริหาร โดยเกณฑในเชิงปริมาณที่มีขอมูลเชิง
ตัวเลขหรือตองวิเคราะหความพอเพียงของจำนวนเงิน และสำหรับขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปน
ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนไดใหกำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความ
เสี่ยง และตารางแสดงระดับความเสี ่ยง (Risk Matrix) เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงตาม
ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ ซึ่งแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ตารางท่ี 4 แสดงประเด็นโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสีย่ง 

ประเด็น 
ระดับคะแนน 

นอยมา (1) นอย (2) ปานกลาง (3) สูง/มีนัยสำคัญ (4) สูงมาก (5) 
โอกาสการเกิดความเส่ียง 
1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ 

มีโอกาสเกิด 
ในกรณียกเวน 

อาจมีโอกาสเกิด 
แตนาน ๆ ครั้ง 

มีโอกาส 
เกิดบางครั้ง 

มีโอกาสเกิดคอนขาง
สูงหรือบอย ๆ 

มีโอกาสเกิด 
เกือบทุกครั้ง 

ภายใน > 4 ป ภายใน 3 - 4 ป ภายใน 2 ป ภายใน 1 ป ทุกเดือน 
2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 10% 20% 50% 70% 80% 

≤ 10% > 10 - 20% > 20 - 30% > 30 - 40% > 40% 
> มากกวา 5 ป 

ตอครั้ง 
> 1 ปตอครั้ง ระหวาง 6 – 12 

เดือนตอครั้ง 
ระหวาง 1 – 6 
เดือนตอครั้ง 

> 1 ครั้งตอเดือน 

5 ปตอครั้ง 2 – 3 ปตอครั้ง 1 ปตอครั้ง 1 – 6 เดือนตอครั้ง
แตไมเกิน 5 ครั้ง 

≥ 1 เดือนตอครั้ง 

ผลกระทบของความเส่ียง 
1 )  ต  อมหาว ิทยาล ั ย ด  าน
การเงิน 

ไมเกิน 10,000 
บาท 

> 10,000 – 
50,000 บาท 

> 50,000 – 
250,000 บาท 

> 250,000 – 
1,000,000 บาท 

> 1,000,000 บาท 

≤ 10% 
ของงบประมาณ

ดำเนินการ 

> 10 - 15% 
ของงบประมาณ

ดำเนินการ 

> 15 - 20% 
ของงบประมาณ

ดำเนินการ 

> 20 - 25% 
ของงบประมาณ

ดำเนินการ 

> 25% 
ของงบประมาณ

ดำเนินการ 
2) ตอมหาวิทยาลัยดานเวลา ทำใหลาชาไม

เกิน 1.5 เดือน 
ทำใหลาชาไม 

≥ 1.5 – 3 เดือน 
ทำใหลาชาไม 

> 3 – 4.5 เดือน 
ทำใหลาชาไม 

> 4.5 – 6 เดือน 
ทำใหลาชาไม 
> 6 เดือน 

3) ตอมหาวิทยาลัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ได 5 คะแนน 
ตามเกณฑ

ประกันคุณภาพ 

ได 4 คะแนน ตาม
เกณฑประกัน

คณุภาพ 

ได 3 คะแนน ตาม
เกณฑประกัน

คณุภาพ 

ได 2 คะแนน ตาม
เกณฑประกัน

คณุภาพ 

ได 1 คะแนน ตาม
เกณฑประกัน

คณุภาพ 
4 )  ต  อ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

เกิดเหตุรายที่ไม
มีความสำคัญ 

เกิดเหตุราย
เล็กนอยที่สามารถ

แกไขได 

ระบบมีปญหาแตมี
ความสูญเสียไม

มาก 

เกิดปญหากับระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่สำคัญ
และระบบความ

เกิดความสูญเสียตอ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สำคัญ
ทั้งหมด และเกิด
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ประเด็น 
ระดับคะแนน 

นอยมา (1) นอย (2) ปานกลาง (3) สูง/มีนัยสำคัญ (4) สูงมาก (5) 
ปลอดภัยซ่ึงสงผลตอ

ความถูกตองของ
ขอมูลบางสวน 

ความเสียหายอยาง
มากตอความ

ปลอดภัยของขอมูล
นิสิตหรือ

มหาวิทยาลัย 
5) ตอบุคลากรมหาวิทยาลัย ไมสะดวกตอ

การปฏิบัติงาน
นาน ๆ ครั้ง 

ไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน
บอยครั้ง 

ถูกทำทัณฑบน
คุณภาพชีวิตและ
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานที่ไม

เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย 
ตัดเงินเดือน ไมได

ขึ้นเงินเดือน 

ถูกเลิกจาง ออกจาก
งาน และอันตราย

ตอรางกายและชีวิต
โดยตรง 

6) อันตรายต อช ีว ิต/ความ
ปลอดภัย 

เหตุเดือดรอน 
รำคาญ 

มีผูบาดเจ็บ
เล็กนอย 

มีผูบาดเจ็บที่ตอง
ไดรับการรักษา
ทางการแพทย 

มีผูบาดเจ็บสาหัส มีผูเสียชีวิต 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสิน

เล็กนอย ไมมี
การบาดเจ็บ

รุนแรง 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสิน

พอสมควร มีการ
บาดเจ็บรุนแรง 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินมาก มี

การบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นหยุดงาน 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น

พักงาน 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินอยาง
มหันต มีการ

บาดเจ็บถึงชีวิต 

7) ผลกระทบตอภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

นิสิต/ประชาชน
มีความพึงพอใจ 
> 80% หรือมี
ขาว 1 ขาว 

นิสิต/ประชาชนมี
ความพึงพอใจ > 
60 - 80% หรือมี

ขาว 2 ขาว 

นิสิต/ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
> 40 – 60% 

หรือมีขาว 3 ขาว 

นิสิต/ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

> 20 - 40% หรือมี
ขาว 4ขาว 

นิสิต/ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

≤ 20% หรือมีขาว 5 
ขาว 

ไมมีการเผยแพร
ขาว 

มีการเผยแพรขาว
ในวงจำกัด

ภายในประเทศ 1 
วัน 

มีการเผยแพรขาว
ในหนังสือพิมพ
ภายในประเทศ

หลายฉบับ 2 – 5 
วัน 

มีการเผยแพรในวง
กวางสำหรับส่ือ

ภายในประเทศและ
มีการเผยแพรขาวใน

วงจำกัดของส่ือ
ตางประเทศ 

มีการพาดหัวขาวทั้ง
จากส่ือภายในและ

ตางประเทศ 

8 )  จ ำนวนผ ู  ไ ด  ร ั บ ค วาม
เสียหาย/ผูที่ไดรับผลกระทบ 

≤ 2.5% > 2.5% > 5 – 7% > 7.5 – 10% > 10% 

9) จำนวนผู ร องเร ียน (ตอ
เดือน) 

≤ 1 ราย 2 ราย 3 ราย 4 ราย 5 ราย 

 

ตารางท่ี 5 แสดงระดับความเสีย่ง (Risk Matrix) 

5      
4      
 3      
2      
1      

 1 2 3 4 5 
 ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

สูงมาก 

สูง/มีนัยสำคัญ 

ปานกลาง 

นอย 
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 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสีย่งแตละปจจยั
ที่ระบุมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำให
สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว
ขางตน โดยผูบริหารควรใหความสำคัญตอความเสี่ยงที ่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงเพื่อ
จัดการความเสี่ยงดังกลาวกอน โดยแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ได 

ระดับความเสี่ยง คำอธิบาย กลยุทธท่ีตองการ 
สูงมาก (High) เป นความเส ี ่ ยงท ี ่ ไม ยอมให  เก ิด ข้ึน เชน 

วัตถุประสงคที ่สำคัญ/โครงการลมเหลวโดย
สิ ้นเชิง เก ิดความเสียหายทางการเงิน และ
ช่ือเสียงอยางรุนแรง 

กำหนดใหผ ู ร ับผิดชอบพิจารณากำหนด
มาตรการลด/ปองกันโดยเรงดวน เพื่อลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับสูง/มีนัยสำคัญถึง
ปานกลาง 

สูง/มีนัยสำคัญ 
(Significant) 

เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงาน เชน การ
เกิดอัคคีภัย โครงการสำคัญลาชา คาใชจาย
บานปลาย บุคลากรสำคัญลาออก รายการที่ไม
ตองใหเกิดข้ึน 

กำหนดใหผู รับผิดชอบตองใหความสำคัญ
และดำเนินการใหระดบัความเสี่ยงลดลงอยู
ในระดับปานกลางถึงต่ำ 

ปานกลาง
(Moderate) 

บางครั ้งไมสามารถควบคุมการหยุดชะงักได
ภายในเวลาที่กำหนด 

กำหนดผ ู  ร ับผ ิดชอบพิจารณาจ ัดให มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดระดับ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ 

ต่ำ (Low) ผลกระทบต่ำ แตถาไมควบคุมอาจเกิดความ
เสียหายไดเล็กนอย 

หากยอมรับความเสี ่ยงในระดับนี ้ได และ
ตนทุนการลด/ควบคุมความเสี่ยงไมคุมกับ
ประโยชนท ี ่ได ร ับ มหาวิทยาลัยอาจไม
จำเปนตองจัดหามาตรการลด/ควบคุมความ
เสี่ยงเพิ่มเติม แตจะตองติดตามสถานะความ
เสี่ยงอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแนใจวาความ
เสี่ยงดังกลาวอยูในระดับที่ยอมรับได 

 
 3) การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ี ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธ ระหวาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย/หนวยงานวากอใหเกิดระดับความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหมหาวิทยาลัย/หนวยงานทราบวามีความเสี่ยงใดที่เปน
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 4) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัย/หนวยงาน เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสีย่ง
ที่สำคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารงการวิเคราะหความ
เสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ/
หรือ มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 
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ตารางท่ี 5 แบบฟอรมประเมินความเสีย่ง 
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ……………………………………….(จากตารางที่ 2)....................................................... 
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ/กิจกรรม : ………………..……….….(จากตารางที่ 2)....................................... 

ข้ันตอนหลัก 
วัตถุประสงคของ

ข้ันตอนหลัก 
ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลำดับ 

ความเส่ียง 
1. .................. 1.1 .................... 

 
 
 
1.2 .................... 
 
 
 
 

1.1.1 ................ 
 
1.1.2 ................ 
 
1.2.1 ................ 
 
1.2.2 ................ 
 
 

1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
 

    

2. .................. 2.1 .................... 
 
 
 
2.2 .................... 
 
 
 
 

2.1.1 ................ 
 
2.1.2 ................ 
 
2.2.1 ................ 
 
2.2.2 ................ 
 
 

1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
1) ................ 
2) ................ 
 

    

 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

 เปนการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นหรือที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุม
ความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกลาว ไดแก 
      - การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Controls) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อปองกันม
ใหเกิดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนต้ังแตแรก 
      - การควบคุมแบบคนหา (Detective Controls) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อคนหาความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว 
      - การควบคุมแบบแกไข (Corrective Controls) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
      - การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Controls) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสรมิหรือกระตุนใหเกดิ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

     - การคงบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เปนวิธีการควบคุมที ่มีอยู เพื ่อชวยลด
ระดับความเสี่ยงจากการที่ไมมีการควบคุมบางอยางอยูในกิจกรรมน้ัน 

ข้ันตอนการประเมินมาตรการควบคุม มีดังน้ี 
1) นำเอาปจจัยเสี่ยงที่มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากหรือสูงมากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพื่อ

ปองกันหรือลดความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลาน้ัน 
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2) พิจารณาหรือประเมินวา “ปจจุบัน ความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั ้น มีการควบคุมอยู แลว
หรือไม” 

3) หากมีอยูแลว ใหประเมินตอไปวา “การควบคุมน้ัน ๆ ไดผลตามความตองการอยูหรือไม” 
 

ตารางท่ี 6 แบบฟอรมประเมินมาตรการควบคุม 
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ……………………………………….(จากตารางที่ 2)....................................................... 
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ/กิจกรรม : ………………..……….….(จากตารางที่ 2)....................................... 

ความเสี่ยง (เฉพาะ
ความเสี่ยงที่มีปจจัย
เสี่ยงอยูในระดับสงู

มาก/สงู) 

ปจจัยเสี่ยง 
(เฉพาะปจจัยเสี่ยง
ที่อยูในระดับสงู

มาก/สงู) 

มาตรการควบคุม 
ที่ควรจะม ี

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู 

ผลการประเมินการ
ควบคุม 
(= ไดผล 
= ไดผลบาง 
= ไมไดผล 

1. ........................ 1.1 ........................ 1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1.2 ........................ 1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

2. ........................ 2.1 ........................ 1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

2.2 ........................ 1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
4) ........................ 

 
5.การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
การสรางแผนจัดการความเสี่ยง – เตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยง 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงเปนการนำกลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงหรือลดความเสยีหายของผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนจากความเสีย่งในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่
ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงเปนการพจิารณาเลอืกวิธีการจัดการกบัเหตุการณความเสี่ยงที่จะเกดิข้ึน
โดยผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งจะตองพิจารณาบริหาร/จัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูงเปน
อันดับแรก 
 ทางเลือกในการบริหาร/จัดการความเสี่ยง มีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำผลมาผสมผสาน
ใหเหมาะสมกับสถานการณได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีการ
จัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังน้ี 
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      - การยอมรับความเสี่ยง (Take หรือ Risk Acceptance : Accept) เปนการตกลงที่จะยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาที่จะจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง แตตองมีการติดตามเฝา
ระวังอยางสม่ำเสมอ 

     - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat หรือ Risk Reduction: Control) เปนการปรับปรงุระบบการ
ทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม เพื่อลด/ควบคุมโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากความเสี่ยงใหอยูในระดับองคกรที่ยอมรับได 

     - การแบงปน/กระจายความเสี่ยง/โอนความเสี่ยง (Transfer หรือ Risk Sharing: Transfer) เปน
การกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่น (Outsource) ชวยแบงความรับผดิชอบ/ดำเนินการแทน 
ซึ่งจะชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง 

     - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate หรือ Risk Avoidance: Avoid) เปนการตัดสินใจยุติหรือ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เน่ืองจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงสูงมากซึ่งไมอาจยอมรับได 

 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี ่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกัน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับ
สภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน ดังนั้นเมื่อหนวยงานยังคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยูจากการประเมินความ
เสี่ยงและประเมนิมาตรการการควบคุมแลว ใหพิจารณาจาก 

1) ความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการควบคุมอยางเปน
ระบบ 

2) พิจารณาวายอมรับความเสี่ยง หรือจะกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่
ยอมรับได โดยผูบริหารหนวยงาน 

3) วิเคราะหถึงผลไดผลเสียของแตละทางเลือก โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงคาใชจาย/ตนทุน (Cost) 
ในการบริหาร/จัดการใหมีมาตรการควบคุม กับผลประโยชน (Benefit) ที่จะไดรับจากประสิทธิภาพของ
มาตรการดังกลาววาคุมคาหรือไม โดย 

     - ผลได คือ ผลลัพธที่เกิดข้ึนเมื่อนำมาตรการน้ันมาใชลดความเสี่ยง อาจเกิดข้ึนในทันทีหรือระยะ
ยาว 

     ผลเสีย ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
4) กรณีที่หนวยงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสีย่งเพือ่ลดความเสีย่งใหกำหนดวิธีการควบคุม

ในแผนบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
5) สำหรับในรอบปถัดไป ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอนที่ยังดำเนินการ

ไมแลวเสร็จ หรือไมไดดำเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขางตนหากพบวายังมี
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ความเสี่ยงอยูในระดับสูงหรือมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิบัติงานใหนำมาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงตอไป 

ตารางท่ี 7 แบบฟอรมแผนบริหารความเสี่ยง 
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ……………………………………….(จากตารางที่ 2)....................................................... 
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ/กิจกรรม : ………………..……….….(จากตารางที่ 2)....................................... 
ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงคของ

ขั้นตอนหลัก 

ความเส่ียงที่
ยังเหลืออยู 

ปจจัยเส่ียง 
การจัดการความเส่ียง 

กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
วิธีการ กิจกรรม 

1.       
1.1 1.1.1 1.1.1.1 ยอมรับ  (วัน/เดือน/ป)  
   ลด/ควบคุม  ผูรบัผิดชอบ  
   โอน/กระจาย    
   ยุติ/หลีกเลี่ยง    
 1.1.2 1.1.2.1 ยอมรับ  (วัน/เดือน/ป)  
   ลด/ควบคุม  ผูรบัผิดชอบ  
   โอน/กระจาย    
   ยุติ/หลีกเลี่ยง    
1.2 1.2.1 1.2.1.1 ยอมรับ  (วัน/เดือน/ป)  
   ลด/ควบคุม  ผูรบัผิดชอบ  
   โอน/กระจาย    
   ยุติ/หลีกเลี่ยง    

 

โดยทั่วไปการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในระดับตาง ๆ กระทำไดดังน้ี 

ความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาท่ีใช 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมได จนกวาจะลดความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลด

ความเสี่ยงลงได ถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม จะตองหยุด
ทำงานน้ัน 

ความเสี่ยงสูง ตองลดความเสี ่ยงกอนที ่จะเริ ่มทำงานได ตองจ ัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการใหเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงน้ัน เมื่อความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานที่
กำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางเรงดวน 

ความเสี่ยงปานกลาง จะตองใชความพยายามที่จะลดความเสี่ยง แตคาใชจายของการปองกัน ควร
จะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และมีการจำกัดงบประมาณ และตองมี
มาตรการในการลดความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด 

ความเสี่ยงยอมรบัได ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นวา
คุมคาหรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบ
ยังคงตองทำ เพื่อแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงเลก็นอย ไมตองทำอะไร และไมจำเปนจะตองมีการเก็บบันทึกเปนเอกสาร 
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แผนภาพแสดงหลักการดำเนินการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium Risk) 

โอกาสนอยแตผลกระทบมาก 
SHARE 

ความเสี่ยงสูง 
(High Risk) 

โอกาสมากและผลกระทบมาก 
MANAGE & CONTROL 

ความเสี่ยงนอย 
(Low Risk) 

โอกาสนอยและผลกระทบนอย 
ACCEPT 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium Risk) 

โอกาสมากแตผลกระทบนอย 
CONTROL 

 
6. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงวามีความเสี่ยงที่เหลืออยู
หรือไม หากยังคงมีเหลืออยูนั้น มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากนอยเพียงใด และมีวิธีจัดการกับความเสี่ยง
เหลานั้นอยางไร เสนอตอผูบรหิารเพื่อทราบและพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการตอไป รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ซึ่งหลังจากทราบผลการประเมินความเสีย่งปละการนำความเสีย่งทีเ่หลืออยูในระดับทีส่งู
มาก/สูง/มีนัยสำคัญมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว และทำใหจัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเสนอตออธิการบดี คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั 
 การสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
 1) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 2) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
 3) การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
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รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ประจำปการศึกษา ............................. 

 
เรียน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอธิการบดี 
 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในความรับผิดชอบ เพื่อใหผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลวัุตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปการศึกษา...................น้ัน 
 จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดังกลาว มหาวิทยาลัย (ไมมีความเสี่ยงที่สำคัญ แต
ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยูบางสวน ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได และไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปของมหาวิทยาลัย/มีความเสี่ยงที่สำคัญจำเปนตอง
จัดทำแผนการบริหารความเสี ่ยง ซึ ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิบัติงานประจำปของมหาวิทยาลัย จำนวน..........ประเด็น จึงไดกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาในการดำเนินการเสร็จและผูรับผิดชอบ) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมาดวยน้ี 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
(......................................................................) 

ประธานคณะทำงานการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
วันที่........................................................... 
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7. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการทบทวน 
 การติดตามผล เปนการติดตามผลภายหลังจากไดหำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อให
มั่นใจวาการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสำเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสีย่ง รวมทั้งคาใชจายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ 
 1) เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ไดดำเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม 
 2) เปนการตรวจสอบความกาวหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามที่กำหนด
หรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบความเสี่ยงใหอยุในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 
 การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได 2 ลักษณะ คือ 
 1) การติดตามอยางตอเนื่อง (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อใหมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที และถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
 2) การติดตามรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอยาง
นอยปการศึกษาละครั้ง 
 การทบทวน เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริการความเสี ่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อ
พัฒนาระบบใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 

 
ตารางท่ี 8 แบบฟอรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ตามแผนการบรหิารความเสี่ยง ประจำปการศึกษา ........................... 
แบบรายงานการติดตามผลการบรหิารความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจำปการศึกษา............ 

มหาวทยาลัยเวสเทิรน 
ณ วันที่............................................................. 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม และ

วัตถุประสงคของ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงคของ

ขั้นตอนหลัก 

ความเส่ียงที่
ยังเหลืออยู 

ปจจัยเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 

กำหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินงาน 

วิธีการ
ติดตามและ

ปญหา
อุปสรรค 

วิธีการ กิจกรรม 

ช่ืองาน         
วัตถุประสงค 1.        
 1.1 1.1.1 1.1.1.1  ยอมรับ  (วัน/เดือน/ป)   
     ลด/ควบคุม  ผูรับผิดชอบ   
     โอน/กระจาย     
     ยุติ/หลีกเล่ียง     
หมายเหตุ สถานการณดำเนินงาน : หมายถึง ดำเนินการแลวเสร็จตามกำหนด     หมายถึง การดำเนินการแลวเสร็จลาชากวากำหนด 
                                            หมายถึง อยูระหวางดำเนินการ                  หมายถึง ยังไมไดเร่ิมดำเนินการ 
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สรุปความเชื่อมโยงของกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน สามารถเช่ือมโยงของกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง ไดดังน้ี 
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เอกสารภาคผนวก 

คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
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▪ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 035-651000 โทรสาร : 035-651144 เว็บไซต์ : www.western.com

▪ วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-563-5251 โทรสาร : 02-563-5251

▪ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตกึ) ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000


