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คํานํา 
 
 การจัดทําคู่มือ การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและ
สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
บริหารของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตลอดจน
สามารถเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ 
 
 สําหรับเน้ือหาในคู่มือประกอบไปด้วย เหตุผลที่หน่วยงานจะต้องทําการบริหารความเส่ียง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและหน้าที่ บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สําหรับปีงบประมาณถัดไป 
 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการบริหารความเสี่ยงน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกคน
และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรต่อไป 
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1. ความจําเปน็ของการบริหารความเสี่ยง 
  
 ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องแข่งขันกันรุนแรง
มากข้ึน ตระหนักถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน   มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สําคัญมากในการบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าและเท่าทัน
ตามสถานการณ์ภายนอกของมหาวิทยาลัย การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย    
จะเป็นหลักประกันส่วนหน่ึงที่สามารถทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ต้ังไว้   เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์ในอนาคตภายใต้หลัก
เหตุและผล  เพ่ือกําหนดหลักการและวิธีการลดหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 
นอกจากน้ีการบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งจะมีการดําเนินงานบนพ้ืนฐาน 
3 องค์ประกอบที่สําคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal 
Control) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจรับมือ
กับความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ความเสี่ยง (Risk) มีการให้คําจํากัดความไว้หลายอย่าง เช่น  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดความเสียหายและสามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา  หรือ หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ/
สร้างความเสียหาย/เกิดความล้มเหลว/ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ   หรือ หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสีหาย การรั่วไหล การสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เช่น  การวางแผนกลยุทธ์  การตัดสินใจของผู้บริหาร  การจัดทํางบประมาณ การบริหาร/จัดหาเงิน การ
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบข้อมูลและระบบองค์ความรู้องค์กร เป็นต้น 
 ความเส่ียงในองค์กร มีหลายระดับ ได้แก่ ความเส่ียงในระดับองค์กร   ความเส่ียงในระดับ
หน่วยงาน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงในเหตุการณ์ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงระดบัองคก์ร 

 ความเส่ียงในหน่วยงาน 

ความเส่ียงในระดบัการปฏิบติังาน 

ความเส่ียงในเหตุการณ์ 

ภาควิชา 

คณะ/ศูนย/์สาํนกั 

มหาวิทยาลยั 
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 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือการคาดการณ์และลดผลเสีย
ของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า สาเหตุที่องค์กรต้องบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารงาน
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  นอกจากน้ีการบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์  คํารับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  เพ่ือทําให้การ
บริหารองค์กรเพ่ิมโอกาสและช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจที่ต้ังไว้มากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อองค์กรมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังน้ันการจํากัดหรือจัดการความเสี่ยงจึงมีความสําคัญในองค์กร 
ทําให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) ขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมความ
เสี่ยงต้ังแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน  ระดับปฏิบัติการ  และกระบวนการทํางานต่างๆ ของทุก
หน่วยงาน/สายงานหลัก ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากน้ียังมีแนวทาง 
กรอบ และมาตรฐานการประเมิน ที่สามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญ และวิเคราะห์สาเหตุโดยรวมของทั้ง
องค์กร โดยมีการบริหารจัดการ โดยแนวทางและมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั่วองค์กร ตามประเภทของ
ความเสี่ยงและคุ้มค่าต่อระดับผลกระทบท่ีสามารถลดและกําจัดได้ 
 
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร 
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเน้นไปที่นโยบายของฝ่ายบริหาร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ตระหนักในวัตถุประสงค์เร่ือง การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก  ส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ส่งเสริมการบริการ
ทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน โดยเน้น
พันธกิจสําคัญตามที่กําหนด เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จากที่กล่าวมาน้ี   
จึงเห็นความสําคัญของการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน รวมถึงการแสวงหาโอกาสท่ีสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี อันจะ
ทาํให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับ 
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3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย                       
 
4. หน้าท่ี บทบาท ของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง 
  

ผู้เก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 1. กํากับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

2. ให้ข้อเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง และการ
จัดการควบคุมภายใน 

อธิการบดี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้ได้รับการปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร 

2. ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญ และกํากับการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

และการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

คณบดี / ผู้อํานวยการ สํานัก สถาบัน ศูนย์ กอง 

 

คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน  

คณะ / สํานัก / สถาบัน /ศูนย ์/ กอง 
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ผู้เก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 1. จัดทําร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
3. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
4. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
5. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
6. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

คณบดี / ผู้อํานวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในส่วนงาน 

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของส่วนงาน 

3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นําเสนออธิการบดีต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย/ส่วนงานอ่ืน 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ

คณบดี/ผู้อํานวยการ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 1. ส อ บ ท า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในเสนอต่อสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมบัญชีกลาง 

 
 



5 
 

5. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ 
การระบุปัจจัยเสี่ยง  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  การจัดการและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
การรายงาน ติดตามผล และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนน้ันจะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน 
ดังภาพที่ 3 สําหรับรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังต่อไปนี้ 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดวัตถุประสงค์/นโยบาย/กลยุทธ์ 

5. การรายงาน ติดตามผล และ 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

4. การจัดการและจัดทําแผน 
บริหารความเสี่ยง 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
ประเมินความเสี่ยง 

ภาพท่ี 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอน  มีการดังเนินงาน ดังน้ี 
 
 5.1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)   
 การกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบเป้าหมายการดําเนินงาน และ
สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน นอกจากน้ีวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง 
“ผลลัพธ์” และความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จ ดังน้ันจึงควรเร่ิมต้นโดยระบุปัจจัยเสี่ยงในการกําหนด
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้ได้ก่อนเป็นลําดับแรก 
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 วิธีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์แบบ S.M.A.R.T มีลักษณะ ดังน้ีคือ 
 1) ต้องมีความชัดเจน (Specific) 
 2) ต้องสามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ (Measurable) 
 3) ต้องสามารถปฏิบัติให้บรรลุได้ (Attainable) 
 4) ต้องสมเหตุสมผล เป็นไปได้และสอดคล้องกันกับเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย 
(Realistic and Relevant) 
 5) ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม (Timely) 
 
 5.2. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
 ความเส่ียงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน โดยที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกําหนด
ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ด้านคู่แข่ง/พฤติกรรมผู้บริโภค และด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความรู้/
ความสามารถของบุคลากร ด้านกระบวนการทํางาน และด้านข้อมูล/ระบบ เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการกําหนด ปัจจัยเสี่ยงที่จะดําเนินการวิเคราะห์ ได้แก่  
  -  ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 สาเหตุของความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน 
วัฒนธรรมองค์กร 

ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการทํางาน 

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยภายนอก 
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/

กฎหมาย 
คู่แข่ง/พฤติกรรมผู้บริโภค 

เทคโนโลยี 
ภัยธรรมชาติ 

องค์กร 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน : เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 
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 การระบุปัจจัยเสี่ยง ควรเร่ิมจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานน้ัน ว่าจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด เสียหาย หรือเสียโอกาส  สําหรับการระบุปัจจัยเสี่ยงนั้น จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ การระดมความ
คิดเห็น แบบสอบถาม การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก การอภิปราย และการหาข้อมูลจากแหล่งต้นตอ 
เป็นต้น 
 
 5.3 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment and Analysis) 
 สําหรับการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะดําเนินการต่อจากการระบุปัจจัย
เสี่ยง โดยมีขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ 
 5.3.1 การประเมิน (ระดับ) ความเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม จะพิจารณาจากผลกระทบ
จากความเสียหาย (Impact Score) และโอกาส (Likelihood Score) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงน้ัน  หลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงกําหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร เพ่ือวัดโอกาสเกิดและผลกระทบของปัจจัย
เสี่ยงด้านต่างๆ และเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยค่าระดับความเสี่ยงสามารถคํานวณได้ตามสูตร
ต่อไปนี ้
 
ค่าระดับความเสี่ยง    =    ค่าคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง       
    ที่เกิดขึ้น 
        =     Likelihoods (L) x Impacts (I) 
 
* โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihoods : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเส่ียง     
ซึ่งจําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
    ระดับ 1 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย  
   ระดับ 3 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
   ระดับ 5 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
    * ผลกระทบจากความเส่ียง (Impacts : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียง จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีน้อย   
   ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีสูง 
   ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีสูงมาก 
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    5.3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง 
“มจษ.” และ “หน่วยงานภายใน มจษ.” ตามลําดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วย
รับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงน้ันมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงาน
ย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจํานวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงน้ันๆ โดยกําหนดแนวทางการประเมิน ดังน้ี 

 
1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรือมหาวทิยาลัย) เชิงปรมิาณ 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด ระดับคะแนน 

1 ครั้งในรอบ 1 เดือน  สูงมาก 5 

1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน  สูง 4 

1 ครั้งในรอบ 1 ปี  ปานกลาง 3 

1 ครั้งในรอบ 3 ปี  ต่ํา 2 

1 ครั้งในรอบ 5 ปี  ต่ํามาก 1 

 
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรือมหาวทิยาลัย) เชิงคุณภาพ 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด ระดับคะแนน 

มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุครัง้ สูงมาก 5 

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ สูง 4 

มีโอกาสเกิดบางครั้ง ปานกลาง 3 

อาจมีโอกาสเกดิแต่นานๆ ครั้ง ต่ํา 2 

มีโอกาสเกิดนอ้ยมาก หรือไม่นา่เกิด ต่ํามาก 1 

 
3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรือมหาวทิยาลัย) เชิงปรมิาณ 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด ระดับคะแนน 

มากกว่าร้อยละ 80 สูงมาก 5 

ร้อยละ 50.1 – 80.0 สูง 4 

ร้อยละ 20.1 – 50.0 ปานกลาง 3 

ร้อยละ 5.1 – 20.0 ต่ํา 2 

น้อยกว่า ร้อยละ 5.0 ต่ํามาก 1 
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 5.3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดข้ึนใน 5 

ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านช่ือเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความ
ดีงาม ดังน้ี  

        1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของ
โครงการท่ีใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสําคัญ เช่น โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  

 
1.1) ความล่าช้าของโครงการทีใ่ช้เงินลงทุนสูง  

ผลกระทบต่อ มจษ.   ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน  5 
สูง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน  4 
ปานกลาง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน  3 
ต่ํา  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน  2 
ต่ํามาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วนั  1 
 

1.2) ความล่าช้าของโครงการสําคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการ
หลักสูตรใหม่  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน  5 
สูง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน  4 
ปานกลาง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน  3 
ต่ํา  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน  2 
ต่ํามาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วนั  1 
 

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกต ิ 
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน  5 
สูง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน  4 
ปานกลาง  ทําใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน  3 
ต่ํา  ทําใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน  2 
ต่ํามาก  ทําใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน  1 
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             2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การท่ีมจษ. ต้องสูญเสียเงิน อันเน่ืองมาจาก
การทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานท่ี
บกพร่อง ผิดพลาด ส่วนต่างอันเน่ืองมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หน้ีสูญ การฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ  
2.1) สูญเสียจํานวนเงินระดับสถาบัน 

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  > 10 ล้านบาท 5 
สูง  > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 4 
ปานกลาง  > 50,000 – 2.5 แสนบาท 3 
ต่ํา  > 10,000 – 50,000 บาท  2 
ต่ํามาก  ไม่เกิน 10,000 บาท 1 

 

2.2) จํานวนเงินระดับหน่วยงาน 
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  > 200,000 บาท 5 

สูง  > 100,000 – 200,000 บาท 4 

ปานกลาง  > 50,000 – 100,000 บาท 3 

ต่ํา  > 10,000 – 50,000 บาท  2 

ต่ํามาก  ไม่เกิน 10,000 บาท 1 
 

2.3) สูญเสียฐานะความมั่นคงทางการเงิน 
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม  5 
สูง  สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม  4 
ปานกลาง  สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม  3 
ต่ํา  สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม  2 
ต่ํามาก  สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม  1 

 

             3) ความเสียหายด้านชือ่เสียง หมายถงึ การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านส่ือต่าง  ๆยกเวน้ทาง Internet  
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพห์น้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ  5 
สูง  มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ  4 
ปานกลาง  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพท์ี่ไม่อยูใ่นหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ  3 
ต่ํา  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพท์ี่ไม่อยูใ่นหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ  2 
ต่ํามาก  มีการเผยแพร่ขา่วทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 1 
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   4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 
2 ลักษณะ คือ  

4.1) การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังน้ี  
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  เสียทรพัยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกดิ

ความเสียหาย  
5 

สูง  เสียทรพัยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์  4 
ปานกลาง  ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน  3 
ต่ํา  เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิม่ขีดความสามารถ  2 
ต่ํามาก  ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้อย่างเตม็ที ่ 1 

  

4.2) การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ํากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  ไม่อยู่ใน 30 ลําดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 5 
สูง  ไม่อยู่ใน 20 ลําดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 4 
ปานกลาง  ไม่อยู่ใน 15 ลําดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 3 
ต่ํา  ไม่อยู่ใน 10 ลําดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 2 
ต่ํามาก  ไม่อยู่ใน  5 ลําดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 1 
 

             5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษา บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน  5 
สูง  มจษ. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม  4 
ปานกลาง  จํานวน นศ. สมัครเข้า มจษ. ลดลง  3 
ต่ํา  ประชาคม มจษ. อยู่อย่างไม่เกือ้กูลกัน  2 
ต่ํามาก  จํานวนกิจกรรมที่ดีและสําเร็จลดลง  1 

 
 5.3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และ
นํามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด 
โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคําแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1   ตารางจัดระดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
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           โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
 
        ระดับความเสี่ยงตํ่า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม   
ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพ่ิมเติม 
 
     ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 
     ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
     ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ 
จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
  

5.4 การจัดการความเสี่ยงและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management and 
Risk Plan) 
 หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วต้องมีการประเมินการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานนําไปปฏิบัติ 
และผลของการจัดการนั้น ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ มีการคํานวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีความคุ้มค่ามากที่สุด  โดยการจัดการ
ความเสี่ยงและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
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 5.4.1  ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
1) จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่

ประเมินได้ 
2) พิจารณามาตรการที่จะใช้กําจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 
3) ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้กําจัดหรือลด

ความเสี่ยงโดยใช้การวิเคราะห์ผลได้ - ผลเสีย ของแต่ละมาตรการเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่าง
เป็นระบบ 

4) เลือกมาตรการท่ีดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น 
เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีจะใช้ดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

หมายเหตุ  ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่นํามาตรการน้ันไปใช้ลดความ
เสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีต่างๆ ในการดําเนินงานในอนาคต เป็นต้น 
   ส่วนผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวก ที่มีโอกาสสูญเสียไป
กับการกําจัดความเสี่ยงดังกล่าวหรืออาจสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นแทน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง 

 
5.4.2  วิธีการจัดการความเสี่ยงอาจเป็นวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน ดังน้ี 

1)  การยอมรับความเสี่ยง (Take)  ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ 
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังจะต้องดําเนินต่อไปภายใต้ภาวะความเสี่ยงเช่นน้ัน อาจใช้หลักการ 
High Risk High Return  คือยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนย่ิงสูงข้ึนเท่าน้ัน 

2)  การจัดการความเสี่ยง (Treat) เป็นการดูแลแก้ไขความเสี่ยง ใช้ในกรณีที่มี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากและยอมรับได้ จึงควบคุมความเสี่ยงไว้ไม่ให้มากกว่าน้ี โดยการจัดทําแผนให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานหรือการจัดทําแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 

3)  การโอน/ย้ายความเสี่ยง (Transfer) ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
และจัดการควบคุมไม่ได้ จึงโอนไปให้ผู้อ่ืน เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมากกว่ามา
ดําเนินการแทน (Outsource) รวมท้ังการทําประกันภัยหรือการทํา Reinsurance เป็นต้น 

จัดลาํดับความสําคญั
ความเส่ียง 

พจิารณามาตรการที่
จะใช้กาํจัดความ

เส่ียง 

ศึกษาความเป็นไปได้
ของทางเลอืกในแต่

ละมาตรการ 

3 4 1 2 

เลอืกมาตรการทีด่ี
ทีสุ่ดจัดการกบัความ

เส่ียง 
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4)  การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Terminate) ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
สูงมากและไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ีได้ ในกรณีน้ีมีทางเลือกคือ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ีไปอยู่นอก
เง่ือนไขของการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีน้ี คือ 

- การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน 
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ 
- การออกแบบกระบวนการทํางาน รวมไปถึงระบบและเคร่ืองมือใหม่ 

 
 5.4.3  การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการ แก้ไข/ลด/ป้องกันความ
เสี่ยง  การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้น้ัน (ดังภาพที่ 6) ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ในการจัดให้มีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการความเส่ียง เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการหรือแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
น้ันว่า คุ้มค่าหรือไม่ โดยมีเป้าหมาย 3 ประการคือ 

1) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้ันๆ 
2) เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
3) เพ่ือเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่

องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

 
 
 

ความเส่ียงที่
เกดิจากการ
ดาํเนินงาน 

มาตรการ
ควบคุม 

มาตรการ
ควบคุม 

 

คงเหลอื 

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

ความเส่ียง

ความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

ระดบัความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

มาตรการควบคุม
ทีม่ีประสิทธิผล 

ภาพที ่6 การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
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5.5 การรายงาน ติดตามผล และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 เมื่อทราบถึงค่าระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเกิด
ความเสี่ยงขึ้นแล้วน้ัน หน่วยงานจะต้องพิจารณาก่อนว่าในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ โดยเฉพาะปัจจัย
เสี่ยงในระดับสูงและสูงมากน้ัน ได้มีการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร โดยใช้หลัก 
PDCA (Plan, Do, Check, Action) ดังภาพที่ 7 เพ่ือทบทวนว่า มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดไว้น้ัน 
มีความเพียงพอที่จะสามารถควบคุมหรือจัดการลดความเสี่ยงน้ันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และยังมี
ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังการควบคุมอีกเท่าไรที่จะต้องนํามาบริหารความเสี่ยง 
     
 
 
 
 
 
 

P D 
 

C A  
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 หลัก PDCA ในการทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 

   สําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ และ
ระดับความเสี่ยง จะใช้แบบ RM. 1 โดยแบบฟอร์มจะประกอบด้วย เป้าประสงค์  กระบวนการหลัก และผล
ที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)  ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสําเร็จของผลท่ีต้องการ  การประเมินโอกาส ผลกระทบ
คะแนนรวม  การแปลค่า  ดังตารางที่ 2 
 แผนบริหารความเสี่ยง จะใช้แบบ RM. 2 โดยแบบฟอร์มจะประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง  กลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ช่วงเวลาดําเนินการ ดังตารางที่ 3 
                การประเมินความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง จะใช้แบบ RM. 3 โดยแบบฟอร์มจะ
ประกอบด้วย  กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง  ตัวชี้วัด  หน่วย  ปัจจุบัน(วัน เดือน ปี)  เป้าที่ต้องการ
(วัน เดือน ปี) 
 
 
 
 
 



16 
 

0ตารางท่ี 2  แบบ RM. 1 
แบบ RM.1 

 
ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ง 

หน่วยงาน ................................................. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ……………………………………………………………………………………………………. 
เป้าประสงค์ : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

กระบวนการหลัก และผลที่
ต้องการ (วัตถปุระสงค)์ 

ปัจจัยเสี่ยงที่
ขัดขวาง 

ความสําเร็จของผล
ที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 
คะ

แน
น 

มจ
ษ 

หน่
วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะ
ความ

เสียหาย 
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ตารางที่ 3  แบบ RM. 2 

แบบ RM.2 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน ................................................. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กลยุทธก์ารจัดการความเส่ียง/
กิจกรรมโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลาดําเนินการ 

ตค – 
ธค. 59 

มค – 
มีค. 60 

เมย – 
มิย. 60 

กค.– 
กย.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

       
       
       
       
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
       
       
       
       
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
       
       
       
       
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
       
       
       
       
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ตารางที่ 4   แบบตัวช้ีวัดปัจจัยเสี่ยง 
 ตัวชี้วัดปัจจยัเสี่ยง 

หน่วยงาน ................................................. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............ 

 

กระบวนการหลัก/ปัจจยั
เสี่ยง 

ตัวชี้วัด หน่วย ปัจจุบัน 
30 กย. 60 

เป้าที่ต้องการ 
30 กย. 63 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
     
     
     
     
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
     
     
     
     
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
     
     
     
     
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
     
     
     
     
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ตารางที่ 5  หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คัดเลือกโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 

เกณฑ์การคัดเลือก 

รวม 

หากดําเนินการโครงการ
ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 

เป็นโครงการทีม่ีการริเริ่ม
ปรับปรุงใหม่เพียงใด 

ใช้งบประมาณสูงเพยีงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกบัโครงการอื่น 

นําไปปฏิบัติครอบคลุมพื้นทีห่ลาย
จังหวัดเพยีงใด เมื่อเปรียบเทยีบกับ

โครงการอื่น 
(คะแนนอยู่ระหว่าง 1-5) (คะแนนอยู่ระหว่าง 1-5) (คะแนนอยู่ระหว่าง 1-5) (คะแนนอยู่ระหว่าง 1-5) 

โดยที่ โดยที่ โดยที่ โดยที่ 
1 = ส่งผลกระทบต่อคณะน้อยมาก 1 = เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการริเริ่ม

ปรับปรงุใหม่เลย 
1 = เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อย
เป็นอันดับที่ 4 เมือ่เปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น 

1 = เป็นโครงการที่นําไปปฏิบตัิเฉพาะ
หน่วยงานเดียวหรอืพื้นที่เดียว 

2 = ส่งผลกระทบต่อคณะน้อย 2 = เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการริเริ่ม
ปรับปรงุใหม่เลย 

2 = เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อย
เป็นอันดับที่ 3 เมือ่เปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น 

2 = เป็นโครงการที่นําไปปฏิบตัิ 2-10% 
ของหน่วยงานหรอืพื้นที่ 

3 = ส่งผลกระทบต่อคณะปานกลาง 3 = เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการริเริ่ม
ปรับปรงุใหม่เลย 

3 = เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อย
เป็นอันดับที่ 2 เมือ่เปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น 

3 = เป็นโครงการที่นําไปปฏิบตัิ 11-50% 
ของหน่วยงานหรอืพื้นที่ 

4 = ส่งผลกระทบต่อคณะสูง 4 = เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการริเริ่ม
ปรับปรงุใหม่เลย 

4 = เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อย
เป็นอันดับที่ 1 เมือ่เปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น 

4 = เป็นโครงการที่นําไปปฏิบตัิ 51-60% 
หน่วยงานหรือพื้นที่ 

5 = ส่งผลกระทบต่อคณะสูงมาก 5 = เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการริเริ่ม
ปรับปรงุใหม่เลย 

5 = เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอืน่ 

5 = เป็นโครงการที่นําไปปฏิบตัิทุก
หน่วยงานหรือพื้นที่ทั่วประเทศ 
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6.  การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงสําหรบัปีงบประมาณถัดไป 
 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมจษ. มีหน้าที่ในการดําเนินการในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง โดยจะทําการตรวจสอบจากแบบสรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงานรายงานมาวิเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่ามีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินการควบคุมด้วยตนเองได้ดําเนินไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จะมีการดําเนินการดังน้ี 
 1. ประเมินการกิจกรรมควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีความเสี่ยงโดยนําผลการประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงขององค์กร (Risk-based Approach) 
 2. เลือกงานหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือตรวจสอบก่อน โดยจะมีความถ่ีในการตรวจสอบว่า
งานหรือกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงที่ตํ่ากว่า และจัดทําแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือเข้าตรวจสอบใน
รายละเอียด 
 3. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อหน่วยรับตรวจ และผู้บริหาร
ระดับสูง 
 4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเส่ียงสูงและสูงมากที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 5. ประเมินและเสนอผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   และนําผลการประเมินจากสกอ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  เพ่ือจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คัดเลือกโครงการ ดังตารางที่ 5 โดยมีตัวอย่างการ
วิเคราะห์คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณน้ันๆ 

 
7.  บทสรุป 
 การบริหารความเสี่ยงในองค์กรน้ัน มีความสําคัญและจําเป็นมาก เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การสูญเปล่า หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ อันจะทําให้ การดําเนินการขององค์กรไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ต้ังไว้ รวมถึงไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ทั้งหมด ดังน้ันทุกหน่วยงานในองค์กรจึงควรให้
ความสําคัญและมีความเข้าใจพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงานอยู่เสมอ 
 โดยระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรจะมีกระบวนการวางแผนและจัดทําเอกสารอย่างเป็น
ระบบ มีคณะทํางานที่เข้าใจและพร้อมจะค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไม่หลบเลี่ยงปัญหา 
หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรจะมีการทําซ้ําอีกตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบ
ความเสี่ยงเดิมและค้นหาความเสี่ยงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีควรมีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ควร
ครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน รวมถึงจะต้องมีการรายงานผลต้อผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมออีกด้วย 
 ปัจจัยที่ส่งผลทําให้การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานประสบความสําเร็จน้ัน เกิดจากการท่ี
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยในการประเมินผล วิเคราะห์ และ
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