
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน                
การดําเนินงานข้างต้น และเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยดําเนินต่อไปได้และบรรลุเป้าหมาย
กําหนด โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ซึ่งมี
องค์ประกอบเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
สํานัก  เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ให้คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้นําไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน “คู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง”  จึงเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปปฏิบัติได้  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งช้ีที่ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน       
ข้อที่ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ                 
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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บทที่ 1  
                                       บทนํา 

 
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟการทําให้การปฏิบัติการใด ๆ บรรลุเป้าหมายจําเป็นต้องมีขอบเขตในการกําหนดการบริหาร ดังเช่น              
ความเสี่ยง จึงกําหนดขอบเขตทั่วไป ดังน้ี 

1. ความเป็นมาของการบริหารความเสี่ยง  
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ                 

ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจของรัฐ                  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ ยุบเลิก
หน่วยงาน ที่ไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอํานาจ  ตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ      
การให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติ หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน                 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ทั้งน้ีตามความเหมาะสม                  
ของแต่ละภารกิจ"  

 2. ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                 
พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ                  
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนด มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร                
หรือโดยวิธีการอื่นใด  พ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ                  
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  
คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ี ตามเกณฑ์ วิธีการ                 
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542  ซึ่งกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติ                  
ในการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน  

 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนด  รายละเอียดไว้ในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย "ระบบการประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก" เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี                 
โดย  "สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ เรียกช่ือย่อว่า "สมศ."  
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ดังน้ัน  สถานศึกษาจึงต้องมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแลการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยใหม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ปัจจัยที่จะทําให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากร บุคคล ระบบฐานข้อมูล 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนด  โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance)  

 5. เน่ืองจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดลอมต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแข่งขัน ทําให้องค์การทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องปรับตัว และพร้อม
สําหรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน การดําเนินงานต่างๆ จึงต้องมี                  
ความระมัดระวัง ด้วยการดําเนินการอย่างโปร่งใส  และนําทรัพยากร ที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคํานึงถึง     
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังน้ัน  มหาวิทยาลัย  จึงนําหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations  of  the Treadway  Commission)  มาเป็นกรอบในการดําเนินการเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง  

 1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

 2. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร  

 3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
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3. ความหมายและคําจํากดัความของการบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง ควรทําความเข้าใจกับ 

ความหมายของคําที่เก่ียวข้อง ต่อไปน้ี  
 1) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผล

กรทบ ทําให้การดําเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ได้เป็นลักษณะ ดังน้ี  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน                 

ที่นําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล กระทบต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ หรือ สถานะขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทุกๆ ขั้นตอน                  
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน                
เป็นต้น  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําให้การจัดสรร
ไม่เพียงพอ  

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อ                    
การปฏิบัติงาน  

5. ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  

    2) ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง  ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                    
ตามข้ันตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุ สาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้
วิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บริบทขององค์กร  

ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ วัตถุประสงค์                   
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม  ศึกษาเพ่ือหาแนวโน้มที่จะ
เกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า  เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส  หรือเพ่ือลดผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง
ปัจจัยภายนอก เช่น  

     1. ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกิดนํ้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สินามิ โรคระบาด                    
ที่ทําความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สินแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน 

2. ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน และเหตุการณ์               
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน  

3. ภาวะการเมือง เหตุการณ์ที่เก่ียวกับการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่เปิดหรือ
จํากัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  
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4. สังคม เหตุการณที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่โครงสร้าง
ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ  เหตุการณ์ที่เก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เช่น อีคอมเมิซ ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร การลดโครงสร้าง ต้นทุน หรือความต้องการ                   
ด้านเทคโนโลยี  

ปัจจัยภายใน  หมายถึง  ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของวัตถุประสงค์เป็นปัจจัย
ที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น  

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ เหตุการณ์ที่เก่ียวกับความต้องการเงินทุนเพ่ือขยายหรือรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า  

2. พนักงาน  คือ เหตุการณที่เก่ียวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญาจ้างการสูญเสีย
พนักงานสําคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและช่ือเสียงและการหยุดผลิต  

3. กระบวนการ คือ เหตุการณ์ที่เก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสําคัญ การเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ 
ความผิดพลาดในกระบวนการ การส่งมอบสินค้า การควบคุมที่ไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ 
ความไม่พอใจของลูกค้า การเสียส่วนแบ่งการตลาด และการเสียช่ือเสียง  

4. เทคโนโลยี คือ เหตุการณ์ที่เก่ียวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายใน องค์กรความถูกต้อง
ครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริต การเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ 
การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเน่ือง  

3) การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์เพ่ือจัดลําดับ        
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์  
และผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  

 1. โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์  หมายถึง  ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง  
 2. ผลกระทบ หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก การเกิดเหตุการณ์

หรือความเสี่ยง  
 3. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลาง 
และความเสี่ยงน้อย 

4) การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนด แนวทางและกระบวนการ                   
ในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดําเนินงาน                 
ขององค์กร รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูง
ยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ  
          1. การกําจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ น่ันคือ การปกป้อง        
มูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทําลายไป  
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    2. มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจ คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร        
โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการจัดลําดับความสําคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงน้ัน เพ่ือที่จะได้ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีความสําคัญมาก่อน และมีการคํานึงถึงต้นทุนที่ต้อง     
เสียไปกับผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาด้วย  

 
วิธีการจัดการตอบสนองความเสีย่ง  จําแนกเป็น  4 ประเภท ได้แก่ 

 1. การยอมรับความเสี่ยง Take คือ การวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการ จัดการความเสี่ยงใดเลย              
ที่เหมาะสม เน่ืองจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชนที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควร
มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

 2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง Treat คือ พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  

 - ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มี 
ความรู้เพียงพอ การกําหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน  

 - ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็นระยะๆ การมี server สํารอง  

 3. การหลีกเลีย่งความเสี่ยง Terminate 
- ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง กิจกรรม

หรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างรถไฟฟ้า เป็นรถ BRT          
ในเส้นทาง ที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิกโครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน  

- ข้อเสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากเกินไปจน                  
ไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 4. การกระจาย/โอนความเสี่ยง Transfer ยกภาระในการเผชิญหน้ากับ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน  มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิด
ความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน  

      - การทําประกัน คือ การจ่ายเงินเพ่ือป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น 
การทําประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน  

      - การทําสัญญา คือ การทําข้อตกลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การทําสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอ่ืนให้ดําเนินการแทน  

      - การรับประกัน ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ตาม  คุณสมบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญาผู้ขายพร้อมที่จะรับผิดชอบ ตามท่ีตกลงกัน จึงเป็นลักษณะ
ของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย  
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5) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในการกําหนด กลยุทธ์และดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรกําหนดไว้  

6) การควบคุม คือ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการดําเนินการตามแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและ                
ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ การยืนยัน
ความถูกต้องการกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน  แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

       1. การควบคุมแบบป้องกัน เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินเป็นต้น  

      2. การควบคุมแบบค้นพบ เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น  

   3. การควบคุมแบบส่งเสริม  เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  

    4. การควบคุมแบบแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหายหรือความผิดพลาด     
ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต  
 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟแนวทางการบริหารความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์ ประเมิน  และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุม ป้องกัน  หรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในการตรวจสอบการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
9(3) กําหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด 
 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงเป็นตัวช้ีวัดในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและดําเนินการ  โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมิน 
และระบุความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สร้างความเช่ือมั่นต่อสาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง
ว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานที่มีการกํากับดูแล
อย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการบริหารงาน จึงได้ดําเนินงานตามแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เป็นทิศทางในการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
  1. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 2. นโยบาย วัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตลอดจน     
มีความเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สาํนัก ดังน้ี 
   1.1 ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย   

           1)  คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ  รองอธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน เป็นกรรมการบริหารงานภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  
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  2)  คณะกรรมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   
รองอธิการบดีเป็นประธาน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/               
เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง   
 1.2  ระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/สํานัก /หรือหน่วยงานเทียบเท่า รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานการบริหารความเส่ียงของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก เป็นประธานกรรมการ 
และผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการ ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของคณบดี/ผู้อํานวยการ/ผู้อํานวยการ
สถาบัน โดยมีแผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังแสดงในแผนภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     แผนภาพ  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดําเนินงานของ           

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง 

อธิการบดี คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก
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2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
       2.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะ
เกิดความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังน้ี  

1)  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ   
และต่อเน่ือง 

2)  ให้มีการกําหนดกระบวนการการบริหารความเส่ียงที่ เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน                   
ทั่วทั้งองค์กร 

3)  ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุง                   
อย่างสมํ่าเสมอ 
  4)  ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
  5)  ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินการตามปกติ 
 6)  ให้มีการนําการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน        
ประจําปีงบประมาณของทุกหน่วยงาน มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
  2.2  วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

1)  เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน และเพ่ือป้องปรามการทุจริตในขั้นตอน    
การดําเนินงาน  

2)  เพ่ือให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

3) เพ่ือทบทวนและเสนอแนะมาตรการแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น 
  4)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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ผู้เก่ียวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง
2. กํากับนโยบายและดูแลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยฝายควบคุม
ความเสี่ยง 

1. กํากับกรอบการดําเนินงานด้านการควบคุมความเสี่ยง 
2. ควบคุม ดูแล ประเมินผล กลั่นกรอง และติดตามผลการดําเนินงาน  

อธิการบดี 1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
2. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สกอ./สมศ.  

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมให้มีบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยการ กําหนดนโยบาย 
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
2. ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตามและพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
5. แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยง 
6. อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมให้มกีารบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยการ
 กําหนโยบายแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
2. ให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม และพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
4.รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   
5. อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 
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ผู้เก่ียวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
สํานัก 

1. กําหนดแนวปฏิบัติและประสานการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/หน่วยงาน 
2. รวบรวม สังเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานย่อย เพ่ือระบุเป็นปัจจัยเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัยที่อาจส่งผลกระทบ ความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง 
3. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยแผน
ดังกล่าวได้กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยงการ
ดําเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
4. อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ประสานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน/จัดประชุมการ
บริหารความเสี่ยง 
2. รวบรวม สังเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานย่อยในเบ้ืองต้น 
3. นําเสนอความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน ให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก ร่วมกันพิจารณา 
4. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน 

   
 

  
 



บทที่ 3 
กระบวนการดําเนินงานการบริหารความเสีย่ง 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

     กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดแนวทางควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน้ีจะสําเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ 
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเส่ียงน้ีจะเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการ
และหาทางลดป้องกันความเสียหายในการทํางานของโครงการเดิมแต่ละขั้นตอนไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ดังแผนดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพ  วิธีการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

4.  การประเมินมาตรการควบคุม

ระบบสารสนเทศ

การสื่อสาร

1.  กําหนดวัตถุประสงค์

2.  การระบุความเสี่ยง

3.  การประเมินความเสี่ยง
7.  การติดตาม 
ผลและทบทวน 

6.  
การ
ราย 
งาน 

วิธีการดําเนนิงานการบรหิารความเสีย่ง 

5.  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง



13 
 
 

วิธีการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค์  เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ 
คณะ/สํานัก/สถาบัน ต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับกิจกรรมโดยวัตถุประสงค์ระบุถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ  

 2. การระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยระบุว่าเหตุการณ์น้ันเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม 

 3. การประเมินความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)    
  เป็นการนําผลการประเมินความเสี่ยงมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งเบ้ืองต้นต้องคํานึงถึงระดับ
ความเสี่ยง แผนผังประเมนิความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยโอกาสท่ีจะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับโอกาส (Likelihood)  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับโอกาส ความหมาย 
5 มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเกือบทุกครั้ง  
4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย  
3 มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
2 มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง  
1 มีโอกาสเกิดขึ้นกรณยีกเว้น 
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   ระดับผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน ความหมาย 

5 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มคีวามเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น้อยมาก(ผู้บริหารถกูลงโทษทางวินัย) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10 ล้านบาท  

4 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มคีวามสูญเสียมาก/ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการน้อย
(ผู้บริหารถกูตําหนิหรือถูกร้องเรียน) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 250,000 บาท  

3 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มคีวามสูญเสียมาก/ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการปาน
กลาง (เจ้าหน้าที่ถกูร้องเรียนหรือถกูลงโทษทางวินัย)  ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 5 หมื่นบาท 

2 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มคีวามเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่อนข้างมาก (ได้รับเสียงบ่นหรอืถูกตําหนิ)  ผลกระทบกบัมลูค่าความเสยีหาย 1-5 หมืน่บาท 

1 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มคีวามเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาก (ได้รับเสียงบ่นหรอืถกูตําหนินานๆครั้ง)  ผลกระทบกบัมลูค่าความเสยีหาย นอ้ยกวา่ 1 หมืน่บาท 

ระดับ คะแนน ความหมาย 

สูงมาก 20-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับไดจ้ําเป็นต้องเรง่จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

สูง 10-16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเส่ียง เพือ่ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตอ่ไป 

ปานกลาง 5-9 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

ต่ํา 3-4 ระดับที่ยอมรับได้ 

ต่ํามาก 1-2 ระดับที่ความเส่ียงน้อย 

เกณฑ์ตัดสินใจ 
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4. การประเมินมาตรการควบคุม  เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว
ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  เป็นการนํากลยุทธ์มาตรการหรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพียงพอ 

6. การรายงาน  เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี การเปล่ียนแปลงหรือไม่ รวมทั้งเป็นการทบทวนประสิทธิภาพ
ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดีย่ิงขึ้น 
           7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดีย่ิงขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จึงกําหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบและโอกาส รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

 โอกาส 

ผลกระทบ 

ระดับ ต่ํามาก(1) ต่ํา(2) ปานกลาง(3) 
 

สูง(4) สูงมาก(5) 

สูงมาก(5) 5 10 15 20 25
สูง (4) 4 8 12 16 20
ปานกลาง (3) 3 6 9 12 15
ต่ํา (2) 2 4 6 8 10
ต่ํามาก (1) 1 2 3 4 5

ระดับ 
ความเสี่ยง    
สูงมาก 

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยง
ต่ํา 

ความเสี่ยง
ต่ํามาก 

คะแนน 20 - 25 10 - 16 5 - 9 3 - 4 1 - 2

แผนผังประเมินความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง 
     กระบวนการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง                
ให้ทราบระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร 
สําหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม และคุ้มค่าในการดําเนินการควบคุมต่อไป  

   1. การระบุความเสี่ยง  เพ่ือให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายขององค์กร 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  โดยได้ประมวลประเด็น
ความเสี่ยงย่อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก ในการระบุความเสี่ยง 
ทั้งน้ี คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก สามารถระบุความเสี่ยงย่อยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังน้ี 
 
แผนภาพ  แสดงโครงสรา้งการระบุความเสี่ยงตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ในระดับหน่วยงานย่อยการระบุความเสี่ยงให้ใช้กระบวนการตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางแต่ใหพิ้จารณาตามพันธกิจและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 

2.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร จะต้องพิจารณาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง (Impact: I) หากเกิดความเสี่ยงน้ัน  เพ่ือหาระดับของความเส่ียง (Degree of Risk: D) ตามสูตร        
D = L x I  

 
 

โครงสร้าง 
การพิจารณาระบุประเด็น

ความเส่ียง 

พันธกิจ 
-การผลิตบัณฑิต 
-การวิจัย 
-การบริการวิชาการ 
-การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์ 

การดําเนินงานแต่ละขั้นตอน 

ประเด็น 
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
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มหาวิทยาลัยได้กําหนดประเด็นโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง และ Risk Matrix เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง                
ตามลักษณะของความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังน้ี 

แผนภาพ  แสดงประเด็นโอกาส และระดับความรนุแรงของผลกระทบความเส่ียง  

 
 

ประเด็น / องค์ประกอบท่ีพจิารณา ระดับคะแนนของความเสี่ยง(D) 
 1.   ความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก

***โดยอาจพิจารณาจากข้อมูล/ประเด็นต่างๆประเด็นใดประเด็นหนึง่หรือหลายประเด็นประกอบกัน เช่น
    1.1) มูลค่าความเสียหาย   หรือ < 1 หมื่นบาท 1 - 5 หมื่นบาท > 5 หมื่นบาท  > 250,000 บาท > 10 ล้านบาท  

    1.2) อันตรายต่อชีวิต         
เดือดร้อน 
รําคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

    ทางการแพทย์   
    1.3) ระดับความปลอดภัยของชีวิต ทรัพยส์ิน      น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
 หรือผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน พึงพอใจ > 80 % > 60 - 80 % > 40 - 60  % > 20 - 40  % พึงพอใจ< 20 % 
        (จากผลการสํารวจความพึงพอใจ)       
    1.4) ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ 1 ข่าว / ปี 2 ข่าว / ปี 3 ข่าว / ปี 4 ข่าว / ปี >  5 ข่าว / ปี 
    1.5) จํานวนลกูค้าท่ีได้รับความเสียหาย / กระทบเฉพาะ

กลุ่มผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่ 

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องโดยตรง

ทั้งหมด 

กระทบผู้เก่ียว 
ข้องโดยตรง

ทั้งหมดและผู้อ่ืน
บางส่วน 

กระทบผู้เก่ียว
ข้องโดยตรง

ทั้งหมดและผู้อ่ืน
มากราย 

 ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

  
    1.6) จํานวนผูร้้องเรียน ( ต่อเดือน ) น้อยกว่า 1  ราย 1 - 2  ราย 3 - 5  ราย 5 - 6  ราย 7   รายขึ้นไป 
  ( ต่อเดือน ) ( ต่อเดือน ) ( ต่อเดือน ) ( ต่อเดือน ) ( ต่อเดือน ) 
2. โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย  ( L ) 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

***โดยอาจพิจารณาจากข้อมูล/ประเด็นต่างๆประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นประกอบกัน เช่น 
   2.1) การมีอยู่และการใช้ระเบียบและคู่มือปฎิบตั ิ มีทั้ง 2 อย่าง

และมีการปฎิบัติ
ตาม 

 
 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งและมีการ 
ปฎิบัติตาม 

 

มีทั้ง 2 อย่าง 
แต่ปฎิบัติตาม 
อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือไม่ถือ

ปฎิบัติ 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่ถือ

ปฎิบัติ 
 
 

ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
และไม่ถือปฎิบัติ 

 
 

  
  

  
   2.2)  การควบคุม ติดตาม  และ  ตรวจสอบ ทุกสัปดาห์ ทุก  2  สัปดาห์ ทุก  1  เดือน ทุก  3  เดือน ทุก  6  เดือน 
  โดยผูบ้ังคับบญัชา  หรือหน่วยอ่ืน ๆ         หรือ มากกว่า 
   2.3) การฝึกอบรม / สอนงาน / ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 
   2.4)  ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย :  ปี / คร้ัง ) 5 ปี / คร้ัง 2 - 3 ปี / คร้ัง 1 ปี / คร้ัง 

1 - 6 เดือน / 
คร้ัง 1  เดือน / คร้ัง 

ไม่เกิน 5 คร้ัง /ปี หรือมากกว่า
   2.5) โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแน่นอน 
 
หมายเหตุ : สามารถแก้ไขได้ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือความเหมาะสมกับการควบคุมความเสี่ยง  
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      การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดย
ผู้บริหารของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งน้ี       
ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

2.1 ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการน้ันมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือ
ในระยะยาว 

               2.2 ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังน้ี 

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
     มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่า

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล              
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการติดตามผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นรายครั้ง ทุก 6 เดือน และ
ประเมินผลทุกสิ้นปี ทั้งน้ี การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดําเนินการโดยให้
เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดําเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมี
การรายงานความบกพร่อง ให้ผู้บริหารทราบ 
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สรุปความเชือ่มโยงกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก สามารถนํานโยบายการบริหารความเส่ียงนําไปใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถแสดงความเช่ือมโยงการดําเนินงานตามกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยงได้ดังน้ี 
 
แผนภาพ  แสดงความเชื่อมโยงกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง 
                    ระดับส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระบุปัจจัยเสีย่ง                            
 จากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง
(วัดระดับความเสี่ยง) 

โอกาส + ผลกระทบ + Risk Model    ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจัดการความเสี่ยง
(ตามระดับความเส่ียง) 

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
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แผนภาพ  แสดงความเชื่อมโยงกระบวนการรายงานการบริหารความเสี่ยง 

    ระดับหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ระบุปัจจัยเสีย่ง                           
จากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง
(วัดระดับความเสี่ยง) 

โอกาส + ผลกระทบ + Risk Model    ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจัดการความเสี่ยง
(ตามระดับความเส่ียง) 

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
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ภาคผนวก  
สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแบบฟอร์มการจัดทําการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
                                                            
 
                                                                      
                                                                                                                                           RM-1 
 
                                                      
                                                               
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            RM-2     
                                                                                                                                           (ช่อง1-5) 
                                                                         
                                                                            
                                                                                
                                                                                                                                             RM-2 
                                                                                                                                           (ช่อง 6-8) 
                                                                              
                                                                                  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                               RM-2   (ช่อง 9-11)                                                      
                                                                                                                                               RM-3 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               RM-4 
                                                                                                                                                
                                                                               
                                                                             
                                                                                                  
                                                                                                                                                RM-5 
                                                                                
                            
 
 
 
 
 

1. ศึกษาทําความเข้าใจ   
วัตถุประสงค์ 
สํารวจตรวจสอบ 
   -หน้าที่ความรับผิดชอบ                
   -กระบวนการหลัก / กิจกรรม 

้

2.การระบุความเสี่ยง
    ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กระบวนการกิจกรรม 
           ( S / O / F / C ) 

3.การประเมินความเสี่ยง
    วัดระดับความรุนแรงโดยประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง 

4. การจัดการความเสี่ยง
    -  กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     - แผนบริหารความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง) 
ประจําปีงบประมาณ 
     -  รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 

5. การติดตามผลการดําเนินการตามแผนการ
บริหารความเส่ียง 
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RM-1 
แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
กระบวนงาน / กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน................................................. 
                                                                                                                                                                       ตําแหน่ง................................................. 

วันที่......เดอืน..........................  ปี.......... 
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RM-2 

 
 

ผู้รายงาน................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
วันที่......เดอืน..........................  ปี.......... 

 
 

รายงานสรุปการระบุและประเมินความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน
(1)  กระบวนงานหลัก / กิจกรรม 
(2)  วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 

(3) 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

(4) 
ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5)
มาตรการ/แผนปฏิบัติ 
การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (9)
มาตรการ/
แผนปฏิบัติ 

การจัดการความ
เสี่ยงเพิ่มเติม 

(10)
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(6)
โอกาส  

(7) 
ผลกระทบ 

(8)
ระดับความเสี่ยง 

(6)X(7) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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RM -3 
แผนบรหิารความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง ) ประจําปงีบประมาณ 2561 

ชื่อหน่วยงาน
กิจกรรม / กระบวนการหลัก 
หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภทของความเสี่ยง 
 ด้านกลยุทธ์      ด้านการดําเนินงาน       ด้านการเงิน      ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง 
 ลดโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง         ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ / ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ

(1)
มาตรการ/แผนปฏิบัติ 

การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(2)
โครงการ/กิจกรรม 

(3)
ขั้นตอนการดําเนินการ 

(4)
ผู้รับผิดชอบ 

(5)
ระดับความเสี่ยง= 
โอกาสxผลกระทบ 

(6) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

RM-2  ชอ่ง 9
 

 
 

   

  ผู้รายงาน................................................. 
        ตําแหน่ง................................................. 
        วันที่......เดือน..........................  ปี.......... 
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      RM-4 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อหน่วยงาน 
กิจกรรม / กระบวนงานหลัก 

(1)
ความเสี่ยง 

(2)
แผนการบริหาร 

ความเสี่ยงและขั้นตอน
การดําเนินการ 

(3)
โครงการ/กิจกรรม 

(4) 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

(5)
สถานะของการ

ดําเนินการ 

(6)
เอกสาร / 
หลักฐาน 

 

(7)
ปัญหา

อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

                 RM-3  
 
 
 
 
 
 

                               
ผู้รายงาน................................................. 
ตําแหน่ง.................................................. 
วันที่......เดอืน..........................  ปี........... 
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RM-5                 
    

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน 
(1) กิจกรรม / กระบวนงานหลัก 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3)
มาตรการ/
แผนปฏิบัติ 
การจัดการ
ความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง (7)
มาตรการ/
แผนปฏิบัติ 
การจัดการ
ความเสี่ยง
เพิ่มเติม 

(8)
ผู้รับผิดชอบ 

(9)
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง (13) 
ปัญหา

อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

(14) 
เอกสาร
หลักฐาน 

(4) 
โอกาส 

(5)
ผลกระทบ 

(6)
ระดับ 

(10)
โอกาส 

(11)
ผลกระทบ 

 

(12)
ระดับ 

  
 

RM-2 
 
 
 
 
 
 

 
RM-4 

 

 
ผู้รายงาน................................................. 
ตําแหน่ง.................................................. 
วันที่......เดือน..........................  ปี........... 
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ผู้ดําเนนิงาน 
 

ลําดับ รายงานที่ต้องจัดทํา 
กําหนดส่ง 

หน่วยงานที่ต้องส่ง หมายเหตุ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
ระดับหน่วยงาน
(คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/สถาบัน) 

1 แผนการบริหารความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ
(RM1-RM3) 

 - เก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 เล่ม
- ส่งให้หน่วยงานที่จัดทําระดับ
มหาวิทยาลัย 

เก็บไว้เพื่อสําหรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 2 รายงานการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

31 มีนาคม
(RM4) 

30 กันยายน
(RM5) 

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

3 แผนการบริหารความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ
(RM1-RM3) 

 - เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
- เสนอให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุม
ความเสี่ยงพิจารณา 

เก็บไว้เพื่อสําหรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

4 รายงานการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

30 เมษายน
(RM4) 

30 กันยายน
(RM5) 

- รายงานผลให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
- รายงานผลให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุม
ความเสี่ยงทราบ 

เก็บไว้เพื่อสําหรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สรุปการจัดทํารายงาน 
การบริหารความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานที่ต้องดําเนินการ
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