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คํานํา
คู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในคณ ะครุ ศ าสตร์ 2 556 จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในคณะครุ ศ าสตร์ ใช้ เป็ น คู่ มื อ ในการดํ าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 6 กํ าหนดให้ หน่ วยรั บตรวจรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ผู้ กํ ากั บดู แลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปรับลดแบบฟอร์ มและรูปแบบ การจัดทํา
รายงานต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหาร
ความเสี่ยงมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) ได้ กําหนดมาตรฐานและตั วบ่ งชี้การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้
ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรมและกระบวนการการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
มีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ และสามารถบริหารจัดการ
ภายในคณะครุ ศาสตร์ ได้ บรรลุ เป้ าหมายที่ กํ าหนด ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง คณ ะครุ ศ าสตร์
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
คู่มือการบริหารความเสี่ยง เอกสารฉบับนี้เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ
ในการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และการจัดรายงานเสนอ ต่อผู้รับผิดชอบกํากับดูแล รวมทั้งได้รวบรวมแบบฟอร์ม
ที่ใช้ดําเนินการไว้ในภาคผนวกแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําและนําไปประยุกต์ ใช้ร่วมกับระบบประกันคุณภาพ
ระบบแผนงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงานในทุกภารกิจ
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริห ารความเสี่ ยงควรเริ่ม ต้ นจากการที่ผู้ บริห ารตลอดจนบุคลากรในองค์ กรได้ ทําความเข้าใจให้
ตรงกั น ต่ อ คํ า นิ ย ามของความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถบ่ งชี้ ค วามเสี่ ย งและโอกาสได้ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ในการดําเนินงานผู้บริหารมักประสบกับเหตุการณ์ ที่มีความไม่แน่นอน ตลอดเวลาเหตุการณ์ เหล่านั้นอาจมีผล
ในเชิ ง ลบหรื อ เชิ ง บวกต่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก ร โดยผลในเชิ ง ลบนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ความเสี่ ย ง ส่ ว นผล
ในเชิงบวกช่วยสร้างโอกาสให้องค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญดังนี้
1. สนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
2. กําหนดกรอบการดําเนิน งานที่มีประสิ ทธิภ าพให้ แก่องค์กรเพื่อให้ สามารถบริห ารจัดการความ
ไม่แน่นอนของความเสี่ยงได้
3. เป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ดี
4. เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
5. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญ
6. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสํ าคั ญ ดั งกล่ าวสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ต้ อ งมี ก ารบริห ารความเสี่ ยงเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก าร
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการปฏิบัติตามระบบต่างๆ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการประเมิน ความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบที่7การบริหาร
จัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริห ารความเสี่ยงโดยมีผู้ บริห ารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.2 มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งและปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งอย่ า งน้ อ ย 3 ด้ า น
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2.2.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
2.2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงาน
วิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดลอม
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2.2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
2.2.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
1. เป็นการเตรียมการของคณะครุศาสตร์เพื่อวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
2. ลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
3. เป็นการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
5. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
7. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
8. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหล
ความสู ญ เปล่ าหรื อ เหตุก ารณ์ ที่ ไม่พึ งประสงค์ เป็ น อุป สรรคต่อ การทํ างานทํ าให้ ไม่ บ รรลุ ถึงความสํ าเร็จ ตาม
เป้าหมายของหน่วยงานทั้งด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซี่งอาจเป็นผลบวกด้วยก็ได้
โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งความเสี่ ยงมี 2
ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยงภายนอก (External Risk)
ความเสี่ยงจําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. Strategic Risk
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
2. Operational Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ
3. Financial Risk
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
4. Hazard Risk
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
การบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ ใช้ ในการบริห ารจั ดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Reduction) เป็ น การปรับ ปรุงระบบการทํ างานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ย งความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสู ง และ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป
ซึ่งทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็ นผู้บริห ารระดับใดหรือบุคลากร ในงานส่วนไหนต่างต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการหาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ กําหนด
เป้าหมาย จัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณในการคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ กําหนด
เป้ าหมาย จัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้หรือลดผลของการเสียหาย (หรือผลกระทบ) ที่อาจเกิดขึ้นอันจะมีผลต่อ
ความสูญเสียขององค์กร
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
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ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึง ผลเหตุการณ์และสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้ทั้งที่เป็น ไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ
อุบัติภัยต่างๆ
ปั ญ หา หมายถึง สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น และมั ก จะส่ งผลในทางลบ เป็ น อุ ป สรรคต่ อเป้ าหมายการดํ าเนิน การ
จําเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เ กิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็น
ปั ญ หาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมากหรือน้อย
แตกต่างกัน
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุ ม เพื่ อ ให้ ต รวจพบ (Detective Control) เป็ น วิ ธีก ารควบคุม ที่ กํ าหนดขึ้ น เพื่ อ ค้ น พบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็น วิธีการควบคุมที่ ส่ งเสริมหรือกระตุ้น ให้ เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุ ม เพื่ อ การแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)
และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุก
กิจกรรม เนื่ องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานโดยรวม
การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นการบริหารงานภายในขอบเขตที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับความเสี่ยงได้
เท่านั้น มิใช่การบริหารความเสี่ยงเพื่อขจัดความเสี่ยงในการบริหาร
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงตามข้อมูล
ที่ได้รับกับการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่มีความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ควบคุมได้
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง
ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยภายในองค์กร
1.1 ขนาดขององค์กร
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย มีผู้เกี่ยวข้องมากย่อมมีความ
เสี่ยงต่อความเสียหายสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก
1.2 ความสลับซับซ้อน
การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ย่อมมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ได้มากกว่าการบริหารกิจการงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องระบบการควบคุม กํากับดูแล สาขาเครือข่าย
1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพย่อมลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได้
และองค์กรที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับให้องค์กรต้องมีระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด เพื่อเป็นหลัก
ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบ
ควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น
1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององค์กร
องค์กรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือมีอัตราความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานต้องแข่งกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงต่อความผิดพลาดย่อมมีสูง
1.5 ความสามารถของฝ่ายบริหาร
กิจกรรมใดมีผู้บริหารที่หย่อนความสามารถ หรือด้อยความสามารถโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมาก
1.6 การทุจริตทางการบริหาร
การทุจริตทางการบริหารเป็นความเสี่ยงที่มีอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นได้จากการกระทํา
ของผู้บ ริห ารที่ขาดความซื่ อตรงต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน การตรวจสอบทําได้ยากกว่าปกติทํา
ให้มูลค่าความเสียหายมีค่าสูงย่อมส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร
1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ งผลกระทบให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ต่ อ องค์ ก ร เช่ น
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ย นตัวผู้ บริห ารทําให้ นโยบาย ปรัชญา การทํางานเปลี่ ยนไป การเปลี่ยน
พนักงานที่สําคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
1.8 พนักงานศีลธรรมเสื่อม
การรับพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวในองค์กร มีความเสี่ ยงต่อความขัดแย้ง ความ
แตกแยก ทํ า ให้ ข าดความสามั ค คี มี ก ารแบ่ ง พวก แบ งกลุ่ ม สู ญ เสี ย การควบคุ ม นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ ม
เสียให้กับองค์กร
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2. ปัจจัยภายนอกองค์กร
2.1 ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช่ น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต
2.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
2.5 ฯลฯ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบบริห ารความเสี่ ย ง หมายถึง ระบบบริห ารปั จจั ย และควบคุ ม กิ จกรรมการดํ าเนิ น งานต่ างๆ
โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้ เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอยู่ ในระดั บ ที่ ส ามารถยอมรั บ ไดประเมิ น ไดควบคุ ม ไดและตรวจสอบได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ
โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเป็นสําคัญ
ประโยชนที่ได้จากการบริหารความเสี่ยง
1. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง
2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
4. สร้างโอกาส
5. สร้างคุณค่าให้การทํางาน
6. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
8. ปกป้องการปฏิบัติงาน
9. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
10. มองเป้าหมายในภาพรวม
ประเภทของความเสี่ยง
เนื่ องจากความเสี่ ย งมีม ากมายหลายเรื่อ ง หลายแหล่ งที่ มา แต่ ความเสี่ ยงที่ ได้กํ าหนดไว้สํ าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
(Resources Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการที่ การเบิ กจ่ายงบประมาณไม่ เป็ นไปตามแผน งบประมาณถูกตั ด
งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การจัดสรรไม่เพียงพอ รวมระบบ
เทคโนโลยีและอาคารสถานที่
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2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
กําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อั นส่ งผลกระทบต่ อการบรรลุ วิ สั ยทั ศนพั นธกิ จ หรื อสถานะขององค์ กร แหล่ งที่ มาของความเสี่ ยง
ด้ านกลยุ ท ธ์ สามารถจํ าแนกได้ 2 ประเภท คื อ ปั จจั ยความเสี่ ยงภายนอก ได้ แก่ ภาวการณ์ การแข่ งขั น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมือง ส่วนปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ส่งผล กระทบหรือเป็น
อุปสรรคตอการดํ าเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ เพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมาย ได้ แก โครงสร้างองค์ กร กระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการให้บริการเป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ ย งที่ เกิด จากการไม่ ส ามารถปฏิบั ติต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บังคับ ที่ เกี่ยวข้องได้ห รือนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ความปลอดภั ย เทคโนโลยี /นวัต กรรม
สิ่ งแวดล้ อม (Operational Risk) คือ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกําหนดการดํ าเนิ น การในการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร (Personnel Risk and Governance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาการอาจารย์และบุคลากรประพฤติ
ไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรง
และทางอ้อม ส่งผลต่อภาพพจน์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ์ภายนอก (other Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การดําเนินขององค์กรที่มีผลทําให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

6

การติดตามผล

5

สรุปผลการดําเนินการ
การจัดการความเสี่ยง

4

กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

3

ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

2
1
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1. การระบุความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 1 หน้า 17)
ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก เป็นการทําความเข้าใจกับ สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ ผิดพลาดความ
เสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของ องค์กรวิธีการระบุ
ความเสี่ยงขององค์กรวิธีห นึ่ง คือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อทําการระบุความเสี่ยง
รวมกันหรืออาจส่งรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้แต่ละ หน่วยงานประกอบด้วย
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานด้านความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุ ความเสี่ยงควรประกอบด้วย
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริห ารหลั กสู ตร การบริห าร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
6. ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ์ภายนอก
2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว้ แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ
จัดลําดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทํา 2 มิติคือ
2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Probability) หมายถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นํามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาส
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
1 ครั้งในช่วง 5 ปี
1 ครั้งในช่วง 2 - 4 ปี
1 ครั้งในช่วง 1 ปี
1 ครั้งในช่วง 2 – 6 เดือน
1 ครั้งในช่วง 1 เดือน
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2.2 ระดั บ ผลกระทบ/ความรุ น แรง (Severity/Impact) ระดั บ ความรุ น แรงหรือ ผลกระทบที่ เกิ ด
จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่ าจะเกิดเหตุการณ์ นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ วจะเกิดความรุนแรงหรือ
ผลกระทบกับสิ่ งต่ างๆ และความเสีย หายที่เกิดขึ้นในความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ) ด้านความเสี่ยงดานยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ด้านความ
เสี่ ย งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ด้ า นความเสี่ ย งด้ านการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบงาน ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา บุ ค ลากร
ในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดลอม ด้านความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร และด้านความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของ
สถาบันและจากเหตุการณ์ภายนอก
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ฯลฯ)
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่าํ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,0001 – 250,000 บาท
250,001 – 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาท

ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่าํ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %
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ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่าํ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ระดับ
1
2

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่าํ

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

รายละเอียด
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสําคัญ
การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสําคัญ
การฝ่าฝืนกฎขอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินคดีและ/หรือ
เรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
การละเมิดขอกฎหมายที่สําคัญ
การฟ้องร้องดําเนินคดีและ เรียกร้องคาเสียหายที่สําคัญ ซึ่งเป็น
คดีที่สําคัญมากรวมถึงการฟ้องรองที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
ต่ํามาก
ต่าํ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สําเร็จตามแผน 91 – 100 %
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน 71 – 80 %
สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
สําเร็จตามแผน 1 – 60 %
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ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
ระดับ
1
2
3
4
5

ความรุนแรง
รายละเอียด
ต่ํามาก
มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ต่ํา
มีผลกระทบน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน
ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่าง 1-6 เดือน
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ /ปานกลาง
สูง
ระหว่าง 6-12 เดือน
สูงมาก
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานาน มากกว่า 1 ปี

ด้านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันและจากเหตุการณ์ภายนอก
ระดับ ความรุนแรง
1
ต่ํามาก
2
ต่ํา
3 ปานกลาง
4
สูง
5

สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
มีผลกระทบน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
มีผลกระทบปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน
มีผลกระทบ รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแกไขระหว่าง 1 – 6 เดือน
มีผลกระทบรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข
มากกว่า 6 เดือน
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2.3 การพิจารณาความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน้า 18)
หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่เกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความ รุนแรง
(Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5

5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
10

15

20

25
S1

4

4

8

12

3

3

6

20

F1

O1

โอกาสที่จะเกิด

16

9

12

15

P1

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความรุนแรง
มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก) S1
มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) F1
มีค่าระหว่าง 1-9 (ต่ํา) O , P
2.4 จัดลําดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน้า 18)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 3 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยง และการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงต่อไป ดังตาราง
3
2
1

มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก) S1
มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) F1
มีค่าระหว่าง 1-9 (ต่ํา) O , P

ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 2 หน้า 18)
ระดับ
ความเสี่ยง
3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
2

ความเสี่ยงสูง

1

ความเสี่ยงยอมรับได้

การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
งานจะเริ่มหรือทําต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลงถ้าไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงลงได้ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
จะต้องหยุดทํางานนั้น
ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทํางานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
งานทีก่ ําลังทําอยู่จะต้องทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเมื่อ
เห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตาม
ตรวจสอบยังคงต้องทําเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้ องทําการควบคุม
กิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ระดั บ 3 ระดั บ 2 ถื อ ว่ า มี นั ย สํ า คั ญ ให้ ว างแผนการควบคุ ม และนํ า เสนอ ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 เมื่ อพิจารณาจาก ระดับ
ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงใน ระดับ 3 และ
2 หน่วยงานจะต้องจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการ ดําเนินการต่ อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 3 หน้า 19)
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนทุกระดับในองค์กรร่ วมกันกําหนดขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจในการดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงาน
ซึ่งกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีการประเมินดังนี้
3.1 การดําเนินการควบคุมเพื่อปองกันเป็นการกําหนดกิจกรรมที่นํามาใช้ในควบคุมความเสี่ยง
3.2 การควบคุมที่มีอยู่แล้วเป็นกิจกรรมที่จะนํามาใช้ในควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่และยังไม่มีหรือ
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ โดยใช้เครื่องหมาย √ หมายถึง มีอยู่แล้ว X หมายถึง ไม่มี และ O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์
3.3 ผลของการควบคุมที่มีอยู่แล้วเป็นที่ทํากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้เครื่องหมาย
√ หมายถึง ได้ผลตามความคาดหมาย X หมายถึง ไม่ได้ผลตามความคาดหมาย O หมายถึง ได้ผลแต่ยังไม่
สมบูรณ

.
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4. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) (ดูที่ภาคผนวก เอกสารที่ 4 หน้า 20)
เมื่อความเสี่ ย งได้รั บ การประเมิ นและบ่ งชี้ตามระดับ ความสํ าคัญ แล้ ว ต้องมี การประเมิน วิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่สามารถนํ าไปปฏิบั ติได้เพื่อให้ การบริห ารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้องเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ
รุน แรง (ผลกระทบ) ของเหตุ การณให้ อ ยู่ ในช่ ว งที่ อ งค์ กรสามารถยอมรับ ได้ (Risk Tolerance) หลั กการ
ตอบสนองความเสี่ยงมี4ประการ (4T) คือ
4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว
โดยไม่ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
4.2 การลดหรื อควบคุ ม (Treat) การดํ าเนิ น การเพิ่ ม เติ มเพื่ อ ลดโอกาสที่ อาจเกิดขึ้ น หรือ ความ
รุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4.3 การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการ
จัดการความเสี่ยง
4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงผู้บ ริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองข้างต้นและดําเนินการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งอี ก ครั้ งหลั งจากที่ ได้ มี ก ารจัด การความเสี่ ย งในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อ ดู ว่าการบริห าร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่
5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง (แบบรายงาน ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 5 หน้า 21)
สรุปผลกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น การควบคุม ระดับ
ความเสี่ ย ง การจั ด การความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ค วบคุม ระยะเวลาการดําเนิน งาน เพื่ อให้ แ ต่ล ะหน่ ว ยงาน
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไว้
6. การติดตามผลและการรายงาน (Risk monitoring) (แบบติดตาม ปย.2) (ดูที่ภาคผนวก
เอกสารที่ 6 หน้า 22)
การติดตามผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้มีการควบคุมและจัดการอย่างมีประสิทธิผลจึง
ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลป ระกอบ ด้ ว ย ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมที่ ควบ คุ ม ผลลั พ ธ์ ข องการทํ ากิ จ กรรม
ระยะเวลาการ ดําเนินงาน ความคืบหน้ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้
6.1 หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่ างสม่ําเสมอ ระบบ การ
ควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผลสามารถ ป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.2 มีการตรวจสอบเพื่อแนะนําให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา
6.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารที่ 1
ระบุความเสี่ยง
หน่วยงาน ................................................................................................................................................... ..............................................................................................
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน)

หมายเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง

S1 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (สูงมาก) , F มีค่าระหว่าง 10 ‐ 19 (สูง) และ O , P มีค่าระหว่าง 1 - 9
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เอกสารที่ 2
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
หน่วยงาน ............................................................................................................................................................. ....................................................................................
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หน่วยงาน)

รายละเอียดความสูญเสีย

โอกาสที่จะเกิด

(ปัจจัยเสี่ยง)
(1)

ผลกระทบ/

คะแนนความเสี่ยง

ความรุนแรง
(2)

(ระดับความเสี่ยง)
(1) x (2)

ลําดับความเสี่ยง

หมายเหตุ
1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนํามาจัดการความเสี่ยงต่อไป

2. ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) , 2 มีค่าระหว่าง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9
(ความเสี่ยงยอมรับได้)
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เอกสารที่ 3
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลําดับ
ความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
การควบคุมที่มี
วิธีจัดการความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
อยู่แล้วได้ผลหรือไม่
ของหน่วยงาน)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หมายเหตุ
(6)

...... ยอมรับ
.…. ควบคุม
..... ถ่ายโอน
...... หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ

ช่อง 3
ช่อง 4

√
√

หมายถึง มี,
O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไมมี
หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

, X หมายถึง ไมได้ผลตามที่คาดหมาย
คู่มือการบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร์ 2556
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เอกสารที่ 4
แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน ........................................................................................................................................................................................ .......................................................
ความเสี่ยง
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู่

(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)

(3)

(4)

(5)

กิจกรรมการควบคุม
กําหนดเสร็จ /
(แผนการปรับปรุงการควบคุม) ผูร้ ับผิดชอบ

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน...............................................................
ตําแหน่ง...............................................................
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เอกสารที่ 5
แบบรายงาน ปย.2

ความเสี่ยง
ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ชื่อส่วนงานย่อย ................................................ (คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / ส่วน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/
การควบคุม
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(เอกสารที4่ ช่อง1)

(เอกสารที4่ ช่อง2)

(เอกสารที3่ ช่องที่4)

(เอกสารที่ 4ช่อง 5)

(เอกสารที4่ ช่อง 6)

(เอกสารที4่
ช่อง7)

ชื่อผูร้ ายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน...............................................................
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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เอกสารที่ 6
แบบติดตาม ปย.2
ชื่อส่วนงานย่อย ...............................................(คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สํานัก / ส่วน)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่...30…. เดือน.......กันยายน..... พ.ศ. ....25xx........

ความเสี่ยง
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

ปัญหาและ
อุปสรรค

...... ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
....... ดําเนินการแล้ว ล่าช้ากว่ากําหนด
....... ยังไม่ดําเนินการ
........ อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ชื่อผูร้ ายงาน...........................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน...............................................................
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................

คู่มือการบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร์ 2556

