
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

คูมือการบริหารความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิต      
นักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ พ่ื อชุมชนอาเซียนและ                 
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับ     
ด้วยการด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความส า เร็จ   
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

การน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ลดโอกาส ป้องกันผลกระทบ
จากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกหน่วยงานต้องเข้าใจขั้นตอนและแนวทาง        
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
คู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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1 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 ความเส่ียงระดับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
มหาวิทยาลัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 
ความจําเป็นของการบริหารความเส่ียง  

ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต้องแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น 
ตระหนักถึงสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงการดําเนินการบริหาร
ความเส่ียงเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีสําคัญมากในการบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าและเท่าทันตาม
สถานการณ์ภายนอกของมหาวิทยาลัย  

การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันส่วนหน่ึงท่ีสามารถ   
ทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ เน่ืองจากการบริหาร     
ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์ในอนาคตภายใต้หลักเหตุและผล เพ่ือกําหนดหลักการและวิธีการ
ลดหรือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน  

นอกจากนี้ การบริหารความเส่ียงยังเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงจะมีการดําเนินงาน   
บนพ้ืนฐาน 3 องค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ  

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
การควบคุมภายใน (Internal Control)  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเป็นข้อมูล

ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม                
กับสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 



 
3คู่มือการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผงัท่ี 1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะกรรมการตรวจสอบ        
การบริหารประจํามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี  

คณะกรรมการ 
การบริหารความเสี่ยง 

หัวหน้าหน่วยงานย่อย 

รองอธิการบดีพื้นท่ี /คณบดี/
ผู้อํานวยการ 

คณะทํางานการบริหารความเส่ียง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ 

งานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการทํางานระบบ 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 



 
5 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวข้อง  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง บทบาทหน้าที่ และ       

ความรับผิดชอบหลักของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มีดังน้ี                                                 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง  

2. กํากับนโยบายและให้คําเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง  
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  

1. สอบทานการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ 

3. อธิการบดี  1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ นําไปปฏิบัติ ท่ัวท้ังองค์กร โดยมีการเ ช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรและมีการ  
บูรณาการร่วมกัน  
2. ติดตามความเส่ียงที่สําคัญและกํากับการบริหารความเสี่ยง  
3. ให้ ความ เ ห็นชอบแผนการบ ริหารความ เสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย  
 

4. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1. จัดทําร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
คณะกรรมการอํานวยการ และสภามหาวิทยาลัย 
5.จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
 

5. งานตรวจสอบภายใน 1.ให้คําปรึกษาต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  
 



 
6 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
6. รองอธิการบดีพ้ืนท่ี/คณบดี/ผู้อํานวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 
3. ควบคุมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง
ความสํ าคัญของการบริหารความ เสี่ ย งและ  
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
 

7. คณะกรรมการทํางานระบบการบริหาร      
ความเสี่ยง 
 

1. พัฒนาขั้ นตอนการบริหารความเสี่ ย งของ
มหา วิทยาลัยตามนโยบายและแนวทางของ
คณะกรรมการอํานวยการลงสู่การปฏิบัติ 
2. ควบคุมและประสานงานการ ดํา เ นินงาน  
การบริหารความเส่ียงของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด 
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ 
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
และประสานงาน ดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ติ ดต ามและปร ะ เ มิ นผลกา ร ดํ า เ นิ น ง าน  
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รายงานเสนอต่อ
มหา วิทยาลั ยและคณะกรรมการตรวจสอบ  
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 
5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา
มหา วิ ทย าลั ย  มา วิ เ ค ร า ะ ห์  ปรั บ แผนแล ะ  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
 

 



 
7 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

ผู้ที่เก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของพ้ืนท่ี/คณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์  

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ  
ท่ีเป็นรูปธรรม  
2. วิ เ ค ราะห์ ความ เสี่ ย ง  ประ เ มินความ เสี่ ย ง  
และจัดทําแผนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
3. ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ต่อรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าส่วน
ราชการ/กรรมการบริหารและกรรมการประจํา
หน่วยงาน  
5. นําข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี/คณบดี/  
ผู้อํานวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ/กรรมการบริหาร
และกรรมการประจําหน่วยงาน  มาวิเคราะห์   
ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ ยง  
ในปีถัดไป 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง  
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ทุกหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ม.ค.-ก.พ.59
2 ทุกหน่วยงานดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงในหน่วยงานและจัดทํา

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
ก.พ.59

3 คณะกรรมการทํางานระบบการบริหารความเสี่ยงร่วมวิเคราะห์  
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

ก.พ.59

4 เสนอแผนการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ก.พ.-มี.ค.59

5 ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดปีงบประมาณ
6 ให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดําเนินงานในระดับหน่วยงานและ  

ในส่วนมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ก่อนสิ้นไตรมาส

7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย(ปีละ 1 ครั้ง) 
เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

สิ้นไตรมาส

8 ปรับปรุงแผนและแนวทางการบริหารความเส่ียงตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

ต้นปีงบประมาณ 
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บทท่ี 2 ความรู้และแนวทางการบริหารความเส่ียง 
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การบริหารความเส่ียงโดยยึดหลักการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ ( COSO-ERM ) 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise 
risk management   

ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางน้ีประกอบด้วยองค์ประกอบ  8 ประการ ซ่ึงสัมพันธ์กับ          
การดําเนินการธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน องค์ประกอบทั้ง 8 ประการมีดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที ่1 องค์ประกอบทั้ง 8 ประการ  COSO 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Enviroment) 
        เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมน้ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งช้ีประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญา
และวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 
        ความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สําคัญอย่างหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
และมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือนําไปดําเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและ       
การเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน  ดังน้ันการบริหารความเส่ียงจึงช่วย
ผู้บริหารกําหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process)  
        องค์กรท่ีนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่างประสบผลสําเร็จมีขั้นตอนท่ีสําคัญของ       
การบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ ขั้นตอนแรก
สําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรม่ันใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆดังนี้   
  ด้านกลยุทธ์ เก่ียวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร 

ด้านปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทํากําไร 
ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ 

2. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) การทําธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามมา 
องค์กรไม่สามารถม่ันใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 

 ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร         
การปฏิบัติงาน กฏหมาย ภาษีอากร ระบบงานและสิ่งแวดล้อม  

 แหล่งความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น 
ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ

รวบรวมเหตุการณ์ท้ังหมดในองค์กรท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกาณ์และมีข้อมูลท่ีเพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการประเมินความเส่ียง 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ขั้นตอนน้ีเน้นการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ

ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจส่งผลกระทบในระดับตํ่า 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังน้ี 

โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด 
ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผละกระทบมากน้อยเพียงใด 

        การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได้ท้ฎงการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาท้ัง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดําเนินการทั้งก่อน
การจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว เช่น  

 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรมการควบคุมภายใน 
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 โครงสร้างและกระบวนการรายงาน 

 การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 

 วิธีการติดต่อสื่อสาร 

 ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน 
 

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หรือการจัดการความเสี่ยง เม่ือความเสี่ยงได้รับการ
บ่งช้ีและประเมินความสําคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเส่ียงที่สามารถนําไปปฏิบัติได้และ   
ผลของการจัดการความเส่ียงเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยง       
ท่ียอมรับได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง               
มีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน            
เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  

หลักการตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการคือ 
 การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณืท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 
การลด (Reduce) การดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง    
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว      
โดยไม่มีการดําเนิน การเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก 

       ผู้บริหารควรพิจารณาจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้นและควรดําเนินการ
ประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยู่อีกครั้งหน่ึงหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียง  เน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นเฉพาะขององค์กร ดังน้ันกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  การควบคุม
เป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร     
กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การควบคุม
ท่ัวไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมท่ัวไปครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภัย การจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรม และ     
การบํารุงรักษา ส่วนการควบคุมเฉพาะระบบงานได้รับการออกแบบเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการบันทึก
และประมวลผลมีความครบถ้วน ถูกต้องและมีอยู่จริงสิ่งที่สําคัญประการหน่ึงต่อกิจกรรมการควบคุมคือ      
การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นบุคลากรแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายกิจกรรม
การควบคุมควรมีความรับผิดชอบดังน้ี 
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 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
นอกจากน้ีการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกําหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน 
6. การติดตามผล (Monitoring) ประเด็นที่สําคัญของการติดตามผล ได้แก่  

 การติดตามผลเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสมและ    
การบริหารความเสี่ยงได้นําไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 

 ความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงาน
ต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการติดตาม 

การบริหารความเสี่ยงสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะคือ การติดตามอย่างต่อเน่ืองหรือการติดตาม    
เป็นรายคร้ัง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ       
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายคร้ัง                
เป็นการดําเนินงานภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
        ดังน้ันปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี
องค์กรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงานความเสี่ยงสามารถจัดทําได้หลายรูปแบบ  

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  
สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศ  

ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร ท้ังจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม      
ท้ังในรูปแบบและเวลาเพ่ือช่วยให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและ       
มีประสิทธิภาพ 
        การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลควรใช้ข้อมูลท้ังในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตเป็นการแสดงผล
การปฏิบติงานท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์         
การปฏิบัติงานในอนาคต ข้อมูลในอดีตสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเสี่ยง           
ท่ีอาจเกิดขึ้น ส่วนข้อมูลในปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
สายงาน  
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แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นและมีผลทําให้

หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ เช่น 

1. ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก    E =  External 
2. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์      S =  Strategic Risk 
3. ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล     G =  Governance Risk 
4. ความเส่ียงด้านปฏิบัติงาน   O =  Operational Risk 
5. ความเส่ียงด้านการเงิน     F =  Financial Risk 
6. ความเส่ียงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    C =  Compliance Risk 
7. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน H =  Hazard Risk 
8. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล     HR =  Human Resource Risk 
9. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   IT =  Information and Technology Risk   
10. ความเส่ียงอ่ืน ๆ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) 

 
 ตัวอย่างคําอธิบายความเส่ียง  

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบายและ   
การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนําไปปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ต่างๆ ท้ังที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผล
เป้าประสงค์และหรือเป้าหมายขององค์การ  

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/
อุปกรณ์ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด ซ่ึงถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการ       
ในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น มิฉะน้ันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน     
ตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร  

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเร่ือง
การเงิน งบประมาณ และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ท่ีเกินความจําเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ  

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก   
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือ         
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษ   
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

ความเส่ียงด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Rick) หมายถึง ความเสี่ยงใน   
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น



 
15 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานฯ กําหนดให้        
ผู ้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงท่ีสําคัญ          
ในเรื่องใดและในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด       
การที่หน่วยรับตรวจได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงซ่ึงจะทําให้เกิดความม่ันใจตามสมควรว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นหรือ        
หากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1) ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 2) วิเคราะห์ความเส่ียง 
 3) การจัดการความเสี่ยง 
 1) ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก 

ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน ท้ังในระดับ
หน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจําเป็นต้องต้ังคําถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์    
ท่ีกําหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือพัสดุที่มีคุณภาพตํ่ากว่าข้อกําหนด เป็นต้น   
 ปัจจัยภายใน คือปัจจัยที่เกิดจากภายในองค์กร ท่ีสามารถควบคุมโดยการใช้ระบบการควบคุมภายใน
ร่วมด้วย ในการควบคุมปัจจัยภายในท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยง  
 ปัจจัยภายนอก คือปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กรท่ีจะมามีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 

2) วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์
ความเส่ียง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธีการวัดความเสี่ยงท่ีเป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบต่อ           
หน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก โดยท่ัวไปจะวิเคราะห์ความเส่ียง โดยประมาณโอกาส และความถี่  
ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัด ลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงท่ีมีผลต่อหน่วยรับตรวจโดยการใช้วิธีการให้คะแนน โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซ่ึงจําแนก
เป็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน้อยมาก  
 ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน้อย 
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 ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
 ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูง 

  ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ัน หรือขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อยมาก 
ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อย 
ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูงมาก 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 
 

ระดับความเส่ียง 
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ตารางท่ี 1 ตารางระดับความเส่ียงจากการประเมินโอกาสผลกระทบ 

โอกาส 

ผล
กร
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ระดับความเส่ียง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ตํ่า 
 (ค่า 1 – 3 คะแนน) หมายถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้อง

ควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 
 (ค่า 4 – 9 คะแนน) หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมี   

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ  
ท่ีรับไม่ได้ 

สูง 
 (ค่า 10 – 16 คะแนน) หมายถึงระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

โดยต้องการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

สูงมาก 
 ค่า 17 – 25 คะแนน) หมายถึงระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

ตารางท่ี 2 ตารางความหมายระดับความเส่ียง 
 

 3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) วิธีการพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทําเพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่เกิด กับระดับความเสียงที่ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

 การตอบสนองความเสี่ยง จําแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการ
จัดการความเส่ียงใดเลยที่เหมาะสม เน่ืองจากต้นทุนการจัดการความเสียงสูงกว่าประโยชน์ท่ีได้รับ   
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดขึ้น 
2. Treat-การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการพยายามลดความเสี่ยง โดยการ
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็น      
ความเส่ียง ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เพียงพอ ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น  
3. Transfer-การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป การกระจายความเส่ียงมิได้เป็นการลด      
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่า เม่ือเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้    
จากผู้อ่ืน เช่น การทําประกัน การทําสัญญา การรับประกัน เป็นต้น 
4. Terminate-การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ท่ี
เป็นความเส่ียง แต่มีข้อเสีย คืออาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมาก
จนเกินไป จนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

 

 

 

 



 
18 คู่มือการบริหารความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) เป็นกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพ่ือจัดการความเสี่ยง        
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังน้ี 

1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันหรือ       
ลดความเส่ียงท้ังลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบท่ีจะได้รับ 

ตัวอย่าง การควบคุมแบบป้องกัน  ได้แก่  การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยการจัดให้มีเวรยามรักษา
ความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรม
บุคลากร   

2. การควบคุมแบบค้นพบ  (Detective  control)  เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถค้นหา
ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา  

ตัวอย่าง การควบคุมแบบค้นพบ  ได้แก่  การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทาน        
การปฏิบัติงาน  การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

3.  การควบคุมแบบแก้ไข  (Corrective  Control)  เป็นกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด   
ท่ีเคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดช้า 

ตัวอย่าง การควบคุมแบบแก้ไข  ได้แก่  การสํารองข้อมูล การจัดหาเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน   
4.  การควบคุมแบบส่งเสริม  (Directive  control)  เป็นกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพ่ือจูงใจหรือกระตุ้น   

ให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
ตัวอย่าง การควบคุมแบบส่งเสริม   ได้แก่  การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศ
เกียรติคุณ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

 
ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียง  

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีแดงที่มี ระดับความเสี่ยงสูงมาก  ส่วนงานอาจใช้
วิธีการหลีกเลี่ยงความเส่ียง หรือหากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้จําเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเป็น
การเร่งด่วนด้วยวิธีการลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด และควรมี
การติดตามผลรายเดือนหรือรายไตรมาส 

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้มท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ส่วนงานควรใช้วิธีการ
ลดความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และควรมี
การติดตามผลทุก 6 เดือน 

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวท่ีระดับความเสี่ยงปานกลางถึง
ตํ่าส่วนงานควรใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้แต่ให้เฝ้าระวังติดตามทุก 6 เดือนหรือปีละครั้ง 

 การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง (Monitoring) เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือ           
ควรปรับเปลี่ยนหากแผนน้ันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การติดตามผลควรดําเนินการโดยผู้บรหิารและบุคลากร
ภายในส่วนงานเอง ในบางกรณีอาจให้ท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกส่วนงานช่วยในการติดตาม
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เป็นครั้งคราวได้มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือนหรือปีละ 2 คร้ังโดย 
  คร้ังท่ี 1 เป็นการติดตามผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม -มีนาคม และจัดส่งรายงาน
ภายในเดือนเมษายน 

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนเมษายน-กันยายน และจัดส่งรายงาน
ภายในเดือนตุลาคม 
 สําหรับส่วนงานสามารถกําหนดความถี่ในการติดตามทุก 1 เดือน 3  เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้    
อย่างไรก็ตามส่วนงานจะต้องจัดส่งรายงานผลการติดตามไปยังมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 
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บทท่ี 3  
แนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียง 
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แนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียง 

 มหาวิทยาลัยได้นํากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework)  ตามแนวทาง COSO  ERM  มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ     
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดให้ควรมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้
ครอบคลุมอย่างน้อย  5  ด้าน คือ  

1)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  
3)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เช่น การเงิน 
4)  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
5)  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

 โดยดําเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงานโดยให้ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วงจรการบริหารความเส่ียง มทร.ล้านนา  

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน 

โครงสร้างและ 

แนวทางการบริหาร 

ความเส่ียง 

การติดตาม

ประเมินผล ปรับปรุง

การบริหารความเส่ียง 

การประเมิน 
ความเส่ียง 
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กระบวนการ ข้ันตอนปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดโครงสรา้งแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร      
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

พ้ืนท่ี/คณะ/สถาบัน/สํานัก/
กอง/ศูนย์ 

การประเมินความเสี่ยง ทุกหน่วยงานดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
หน่วยงานและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการทํางานระบบการบริหารความเสี่ยง
ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการทํางานระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย    
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนการบริการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการทํางานระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การติดตามประเมินผล 
ปรับปรุงการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดําเนินงานในระดับ
หน่วยงานและในส่วนมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย (ปีละ 1 คร้ัง) เพ่ือขอ
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการทํางานระบบ
การบริหารความเสี่ยง/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 

ปรับปรุงแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 
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รังรอง  สีทองดี. 2556. คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2556.มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล . คู่ มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล . 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2552. แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
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คําอธิบายความหมายและความสําคัญของปัจจัยภายนอก 

ประเด็น ความหมาย 
ปัจจัยภายนอก 
(External Factor) 
 

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เช่น ปัจจัยผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการเมือง ทั้งจากในและต่างประเทศ  
ท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับ การวิจัย การศึกษา การบริการสุขภาพ  
การให้บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

เศรษฐกิจ 
 

การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ  อัตราการว่างงาน  ค่าครองชีพ  การเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจ  รวมถึง  
การเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม 

กฎหมาย การแก้ไข ยุบเลิก กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา 
เป็นต้น 

งบประมาณ 
 

การเปล่ียนแปลงของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

การเมือง 
 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงกลุ่ม
ความคิดในสังคม ทําให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเน่ืองของการบริหารประเทศ  
ส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีต้องตอบสนองต่อการขัดแย้งทางความคิด  
ของกลุ่มคนในสังคมและความต้องการของพรรคการเมืองที่ บริหารประเทศ  สังคม ชุมชน 

เครือข่าย NGO ความคิดเห็น/ความรู้สึก ทัศนคติและวัฒนธรรมของสังคม ชุมชน เครือข่าย NGO และ
ประชาชน ท่ีมีต่อรูปแบบ วิชา หลักสูตร การวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องสะท้อนความต้องการ
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

โครงสร้าง 
ประชากร 
 

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ วิชา หลักสูตร  
การวิจัย ท่ี ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร เ ช่น การเปลี่ยนแปลง  
ความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ (Demand Shift) 

การแข่งขัน 
 

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในแต่ละสาขาการพัฒนา
ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น สัดส่วนของ
นักศึกษาที่เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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ประเด็น ความหมาย 
ประชาคมอาเซียน 
 

การรวมตัวของประเทศในอาเซียน เพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การเปิดตลาดแรงงาน รวมถึงทุน และการเปิดเสรีทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ังในด้านบวกและด้านลบ
นโยบายภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาคเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
การวิจัยการให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

Globalization 
 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม  
การสื่อสาร และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา Climate change การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สิ่งแวดล้อม 
 

ความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวความคิดที่ตระหนักถึงความสําคัญของ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานขององค์กร และ
จะกระทบภาพพจน์และการดําเนินงานขององค์กร 

เทคโนโลยี 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการรูปแบบ วิชา หลักสูตร การวิจัย และ

ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย เช่น การเลือกคณะต่างๆ จากนักเรียนในการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย 

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เช่น ระดับโลก ระดับภูมิภาค ซ่ึงสะท้อนคุณภาพ และ

มาตรฐานในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ความเส่ียงจากการจงใจ หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ ทําให้องค์กรต้องสูญเสีย

ผลประโยชน์ และความเสียหายที่ต้องชดใช้ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน รวมท้ังการท่ีบุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร 

Social Network 

 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารในปัจจุบันท่ีมีความรวดเร็ว การแสดงความคิดเห็น  

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ไม่มีการไตร่ตรองและการสอบทาน จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยได้ สื่อ การเผยแพร่ข่าวสารของส่ือต่างๆ ท้ังในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และ  

สื่อออนไลน์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ภัยพิบัติ 

 

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย แผ่นดินไหว โรคติดต่อร้ายแรง  
ซ่ึงมีผลกระทบรุนแรงต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง หรือการดําเนินงานขององค์กร การก่อการร้าย  
ความเสี่ยงจากการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีต้ังใจให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงส่งผลกระทบ  
ต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร 
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสผลกระทบ 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)           

(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 10% อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  20% มีโอกาสเกิดบางครั้ง 50% มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 70% มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 80% 

(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 5 ปีต่อครั้ง 2 - 3 ปีต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง           
(Consequences : C/Impact : I)           

(1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ไม่เกิน 10,000 บาท  สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / > 10,000 - 50,000 บาท สูญเสียทรัพย์สิน / > 50,000 - 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก / > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินอย่งมหันต์ / > 10 ล้านบาท 
            

(2) ต่อองค์กรด้านเวลา ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5   ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน 
    เดือน ถึง 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน เดือน ถึง 6 เดือน   

(3) ด้านการปฏิบัติงานและวนิัยบุคลากร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ถูกทําทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการ ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกาย 
      ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม   และชีวิตโดยตรง 

(4) ด้านจํานวนบุคลากร เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตรากําลัง ร้อยละ 5 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตรากําลัง ร้อยละ 10 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตรากําลัง ร้อยละ 15 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตรากําลัง ร้อยละ 20 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตรากําลัง ร้อยละ 25 
            

(5) ด้านคุณภาพของบุคลากร เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 40 เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 55 
  ของงาน ของงาน ของงาน ของงาน ของงาน 

(6) ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรียน มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน / พักการเรียน มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 

(7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน มีความพึงพอใจ / > 80%    หรือ 1 ข่าว มีความพึงพอใจ / > 60 - 80%  หรือ 2 ข่าว มีความพึงพอใจ / > 40 - 60%  หรือ 3 ข่าว มีความพึงพอใจ / > 20 - 40%  หรือ 4 ข่าว มีความพึงพอใจ / ≤ 20%  หรือ > 5 ข่าว  

  ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 90% ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 80% ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 70% ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 60% ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 50% 
          

  มีการโจษถึงมหาวิทยาลัยในทางไม่ด ี มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ ์, ผลการประเมินของ สมศ. ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ถูกตักเตือนจากหน่วยงานกํากับ , ถูก สมศ. ประเมิน ถูกถอนใจใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรอง 

    ต่ํากว่าคู่แข่ง นักศึกษามีความรู้สึกไม่ดี ต่ํากว่า 3 , นักศึกษามีการประท้วง วิทยฐานะ , ถูกฟ้องร้อง , ถูกปิด 

  - - พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ , วิทยุ , โทรทัศน์ พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ , วิทยุ , โทรทัศน์ พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ , วิทยุ , โทรทัศน์ 

      ในเชิงลบ ในเชิงลบ 1 วัน อย่างต่อเนื่อง ในเชิงลบมากกว่า 1 วัน อย่างต่อเนื่อง 

(8) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับ มูลค่าความสูญเสีย/เสียค่าปรับไม่เกิน 1 แสนบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรับไม่เกิน 5 แสนบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรับตั้งแต่ 2 ลา้นบาท 
  ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี 

(9) ต่อองค์กรด้านการดําเนินงานตามเกณฑ ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และก่อให้เกิดความ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และ 

มาตรฐาน   ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ความเสียหายให้องค์กร เสียหายให้องค์กรเล็กน้อย ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่างรุนแรง 

(10) ต่อองค์กรด้านการประกันคุณภาพ ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 4.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 3.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5 
การศึกษา           

(11) ต่อองค์กรด้านการดําเนนิงานตาม การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ บรรลุเป้าหมายที่กําหนด การดําเนินงานเพียง ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดเพียงเล็กน้อย แต่การ การดําเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค การดําเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค 

ภารกิจขององค์กร (ด้านยุทธศาสตร์) เป้าหมายที่กําหนด บางส่วนยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเล็กน้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เกิดผล 
          เสียหายต่อองค์กรอย่างมาก 
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ระดับความเส่ียง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ตํ่า 
 

 
(ค่า 1 – 3 คะแนน) หมายถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม 
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 
 
 

 

(ค่า 4 – 9 คะแนน) หมายถึงระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมี  
การควบคุมเพ่ือป้องกัน ไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ  
ท่ีรับไม่ได้ 

สูง 
 
 

(ค่า 10 – 16 คะแนน) หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
โดยต้องการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

สูงมาก 
 ค่า 17 – 25 คะแนน) หมายถึงระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

โอกาส 

ผล
กร

ะท
บ 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการบริหารความเสีย่งระดับมหาวิทยาลัย
RM-RL-10  แบบประเมนิความเสี่ยง

RM-RL-20  แผนการบริหารความเสี่ยง

RM-RL-30  แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

RM-RL-40  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มการบริหารความเสีย่งระดับหน่วยงาน
RM-RL-01  แบบประเมนิความเสี่ยง

RM-RL-02  แผนการบริหารความเสี่ยง

RM-RL-03  แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

RM-RL-04  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรม์การบรหิารความเสี่ยง



ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าหมายของยทุธศาสตร์ ภารกิจด้าน
1…

2…

3…

4…

5…

6…

การบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจ าปงีบประมาณ ………………………..

เป้าหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



RM-RL-10

ปัจจัยเสี่ยง(4)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(5)

โอกาส

(7)

ผลกระทบ

(8)

ระดับ

ความเสี่ยง

(7)X(8)=(9)

1.1…

1.2…

2.1…

2.2…

2.3…

2...

1...

แบบประเมินความเสี่ยง

......................(1).......................

ดา้นความเสี่ยง (2)  (   )ดา้นกลยุทธ์  (   )ดา้นการปฏิบัตกิาร  (   )ดา้นการเงิน  (   )ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  (   ) ดา้นอ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................

ความเสี่ยง(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง(6)

การจัดการ

ความเสี่ยง(10)

ล าดับ

ความส าคัญ

(11)



RM-RL-10

ค าชี้แจง แบบประเมนิความเสี่ยง (RM-RL-10)

(11) ล าดบัความส าคัญ  การจัดอันดับความส าคัญในการจัดการความเส่ียง

(6) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงหากเกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์ระดับความเส่ียง

(7) โอกาส การประมาณการโอกาสหรือความถี่ทีค่วามเส่ียงจะเกิดขึ้น อาจมาจากสถิติเดิมหรือปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดความเส่ียง ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด 

คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(8) ผลกระทบ ระดับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเกิดความเส่ียง คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(9) ระดบัความเสี่ยง  ระดับของโอกาส(7)  X  ระดับของผลกระทบ(8) = ระดับความเส่ียง เช่น โอกาส 5 X ผลกระทบ 5 = ระดับความเส่ียง 25 (สูงมาก)

(10) การจัดการความเสี่ยง 1. Take การยอมรับความเส่ียง 2. Treat การลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Transfer การกระจาย/โอนความเส่ียง 

4. Terminate การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(2) ดา้นความเสี่ยง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S) ,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ,ด้านการเงิน (Financial : F) ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

(Compliance : C),ด้านอื่นๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ข้างหน้าของด้านความเส่ียง

(3) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(4) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(5) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร



RM-RL-20

ดา้นความเสี่ยง (2)  (   )ดา้นกลยุทธ์  (   )ดา้นการปฏิบัตกิาร  (   )ดา้นการเงิน  (   )ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  (   )ดา้นอ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................

ปัจจัยเสี่ยง(4)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(5)

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

2...

1...

แผนการบริหารความเสี่ยง

......................(1).......................

ความเสี่ยง(3)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(6)

ระดับ

ความเสี่ยง(7)
แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง(8) ผู้รบัผิดชอบ(9)

ระยะเวลา

ที่แล้วเสร็จ (10)



RM-RL-20

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(4) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(3) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(2) ดา้นความเสี่ยง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S) ,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ,ด้านการเงิน (Financial : F) ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

(Compliance : C),ด้านอื่นๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ข้างหน้าของด้านความเส่ียง

(5) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(6) รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ

(7) ระดบัความเสี่ยง น ามาจากตาราง RM-RL-10 (9) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(8) แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/กิจกรรมเพือ่ควบคุมความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึ้น โดยให้มีการควบคุมทีเ่พียงพอและเหมาะสม

(9) ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดูแลหรือควบคุมให้แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเส่ียงด าเนินไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและรายงานผลต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

(10) ระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จ การก าหนดระยะเวลาทีด่ าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเส่ียงแล้วเสร็จ

ค าชี้แจง แผนการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-20)



RM-RL-30

ดา้นความเสี่ยง (2)  (   )ดา้นกลยุทธ์  (   )ดา้นการปฏิบัตกิาร  (   )ดา้นการเงิน  (   )ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  (   )ดา้นอ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................

ปัจจัยเสี่ยง(4)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(5)

แล้วเสร็จ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน

ยังไม่ได้

ด าเนินงาน

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

1...

2...

แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

......................(1).......................

ความเสี่ยง(3)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(6)

ระดับ

ความเสี่ยง(7)

สถานะการด าเนินงาน(8)

ผลการด าเนินงาน(9) ปญัหา/อุปสรรค(10)



RM-RL-30

(10) ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุทีเ่ป็นปัญหา/อุปสรรคทีท่ าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงไม่ประสบความส าเร็จ

ค าชี้แจง แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-30)

(2) ดา้นความเสี่ยง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S) ,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ,ด้านการเงิน (Financial : F) ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

(Compliance : C),ด้านอื่นๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ข้างหน้าของด้านความเส่ียง

(3) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(4) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(5) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(6)  รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ

(7) ระดบัความเสี่ยง น ามาจากตาราง RM-RL-20 (7) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(8) สถานะการด าเนินงาน ให้ใส่เคร่ืองหมาย ( / ) ตามสถานปัจจุบันในการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง

(9) ผลการด าเนินงาน อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงานปัจจุบันในการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง



RM-RL-40

ดา้นความเสี่ยง (2)  (   )ดา้นกลยุทธ์  (   )ดา้นการปฏิบัตกิาร  (   )ดา้นการเงิน  (   )ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  (   )ดา้นอ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................

ปัจจัยเสี่ยง(4)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(5)

โอกาส

(10)

ผลกระทบ

(11)

ระดับ

ความเสี่ยง

(10)X(11)=(12)

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

1...

2...

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

......................(1).......................

ความเสี่ยง(3)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(6)

ระดับ

ความเสี่ยง(7)
ผลการด าเนินงาน(8)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่(9)

ปญัหาอุปสรรค(13)



RM-RL-40

(11) ผลกระทบ ระดับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเกิดความเส่ียง คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

ค าชี้แจง แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-40)

(12) ระดบัความเสี่ยง  ระดับของโอกาส(10)  X  ระดับของผลกระทบ(11) = ระดับความเส่ียง เช่น โอกาส 5 X ผลกระทบ 5 = ระดับความเส่ียง 25 (สูงมาก)

(13) ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุทีเ่ป็นปัญหา/อุปสรรคทีท่ าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงไม่ประสบความส าเร็จ

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(5) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(6)  รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ

(7) ระดบัความเสี่ยงเดมิ น ามาจากตาราง RM-RL-20 (7) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(8) ผลการด าเนินงาน อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง

(9) การวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่หลือ  ประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงหากเกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์ระดับความเส่ียงทีเ่หลืออยู่หลังด าเนินการ

ตามแผนบริหารความเส่ียง

(10) โอกาส การประมาณการโอกาสหรือความถี่ทีค่วามเส่ียงจะเกิดขึ้น อาจมาจากสถิติเดิมหรือปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดความเส่ียง ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด

คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(2) ดา้นความเสี่ยง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S) ,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ,ด้านการเงิน (Financial : F) ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

(Compliance : C),ด้านอื่นๆ ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ข้างหน้าของด้านความเส่ียง

(3) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(4) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้



RM-RL-01

ปัจจัยเสี่ยง(5)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

โอกาส

(9)

ผลกระทบ

(10)

ระดับ

ความเสี่ยง

(9)X(10)=(11)

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

ลงชื่อ..................................................................

ต าแหน่ง...............(หัวหน้าหน่วยงาน).................

วันที.่..........เดือน........................พ.ศ.................

ความเสี่ยง(4)

1...

การวิเคราะห์ความเสี่ยง(8)

ด้านความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(7)

แบบประเมินความเสี่ยง

......................(1).......................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายหน่วยงาน.................................................................................(2)......................................................................................

วัตถุประสงค์............................................................................................................(3)......................................................................................

ล าดับ

ความส าคัญ

(13)

การจัดการ

ความเสี่ยง(12)

2...



RM-RL-01

ค าชี้แจง แบบประเมนิความเสี่ยง (RM-RL-01)

(3) วัตถุประสงค์  ของยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงานทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(2) ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน  ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(4) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(10) ผลกระทบ ระดับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเกิดความเส่ียง คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(11) ระดบัความเสี่ยง  ระดับของโอกาส(10)  X  ระดับของผลกระทบ(11) = ระดับความเส่ียง เช่น โอกาส 5 X ผลกระทบ 5 = ระดับความเส่ียง 25 (สูงมาก)

(13) ล าดบัความส าคัญ  การจัดอันดับความส าคัญในการจัดการความเส่ียง

(5) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(6) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(7) ดา้นความเสี่ยง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S) ,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) ,ด้านการเงิน (Financial : F) ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C)

,ด้านอื่นๆ

(12) การจัดการความเสี่ยง 1. Take การยอมรับความเส่ียง 2. Treat การลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Transfer การกระจาย/โอนความเส่ียง 4. Terminate การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(9) โอกาส การประมาณการโอกาสหรือความถี่ทีค่วามเส่ียงจะเกิดขึ้น อาจมาจากสถิติเดิมหรือปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดความเส่ียง ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด 

      คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(8) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงหากเกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์ระดับความเส่ียง



RM-RL-02

ปัจจัยเสี่ยง(5)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

ลงชื่อ.....................................................................................

ต าแหน่ง....................(หัวหน้าหน่วยงาน).......................

วันที.่...............เดือน...............................พ.ศ....................

รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7)

ระยะเวลา

ที่แล้วเสร็จ (11)

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายหน่วยงาน.................................................................................(2)......................................................................................

วัตถุประสงค์............................................................................................................(3)......................................................................................

แผนการบริหารความเสี่ยง

......................(1).......................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผู้รบัผิดชอบ(10)แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง(9)

1...

ความเสี่ยง(4)
ระดับ

ความเสี่ยง(8)

2...



RM-RL-02

(7) รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ

(2) ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน  ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(3) วัตถุประสงค์  ของยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงานทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(4) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(5) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(6) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(9) แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/กิจกรรมเพือ่ควบคุมความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึ้น โดยให้มีการควบคุมทีเ่พียงพอและเหมาะสม

(10) ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดูแลหรือควบคุมให้แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเส่ียงด าเนินไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและรายงานผลต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

(11) ระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จ การก าหนดระยะเวลาทีด่ าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเส่ียงแล้วเสร็จ

ค าชี้แจง แผนการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-02)

(8) ระดบัความเสี่ยง น ามาจากตาราง RM-RL-01 (11) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง



RM-RL-03

ปัจจัยเสี่ยง(5)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

แล้วเสร็จ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน

ยังไม่ได้

ด าเนินงาน

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

ลงชื่อ.....................................................................................

ต าแหน่ง....................(หัวหน้าหน่วยงาน).......................

วันที.่...............เดือน...............................พ.ศ....................

1...

2...

แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

....................(1)...................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายหน่วยงาน.................................................................................(2)......................................................................................

วัตถุประสงค์............................................................................................................(3)......................................................................................

ระดับ

ความเสี่ยง(8)
ผลการด าเนินงาน(10)

สถานะการด าเนินงาน(9)

ปญัหา/อุปสรรค(11)

ความเสี่ยง(4)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7)



RM-RL-03

(11) ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุทีเ่ป็นปัญหา/อุปสรรคทีท่ าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงไม่ประสบความส าเร็จ

(9) สถานะการด าเนินงาน ให้ใส่เคร่ืองหมาย ( / ) ตามสถานปัจจุบันในการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง

(8) ระดบัความเสี่ยง น ามาจากตาราง RM-RL-02 (8) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(10) ผลการด าเนินงาน อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงานปัจจุบันในการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง

ค าชี้แจง แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-03)

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(2) ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน  ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(3) วัตถุประสงค์  ของยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงานทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(4) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(5) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(6) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

(7) รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2 

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ



RM-RL-04

ปัจจัยเสี่ยง(5)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

โอกาส

(11)

ผลกระทบ

(12)

ระดับ

ความเสี่ยง

(11)X(12)=(13)

1.1…

1.2…

1.3…

2.1…

2.2…

2.3…

ลงชื่อ.....................................................................................

ต าแหน่ง....................(หัวหน้าหน่วยงาน).......................

วันที.่...............เดือน...............................พ.ศ....................

ปญัหาอุปสรรค(14)

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

.......................(1)......................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่(10)

ผลการด าเนินงาน(9)

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายหน่วยงาน.................................................................................(2)......................................................................................

วัตถุประสงค์............................................................................................................(3)......................................................................................

ระดับ

ความเสี่ยง

เดิม(8)

ความเสี่ยง(4)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(7)

1...

2...



RM-RL-04

(14) ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุทีเ่ป็นปัญหา/อุปสรรคทีท่ าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงไม่ประสบความส าเร็จ

(9) ผลการด าเนินงาน อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง

(2) ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน  ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(3) วัตถุประสงค์  ของยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงานทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียง

(4) ความเสี่ยง  ทีเ่กิดขึ้นท าให้ไม่สามามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

(10) การวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่หลือ  ประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงหากเกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์ระดับความเส่ียงทีเ่หลืออยู่หลังด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเส่ียง(11) โอกาส การประมาณการโอกาสหรือความถี่ทีค่วามเส่ียงจะเกิดขึ้น อาจมาจากสถิติเดิมหรือปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดความเส่ียง ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด

คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(13) ระดบัความเสี่ยง  ระดับของโอกาส(10)  X  ระดับของผลกระทบ(11) = ระดับความเส่ียง เช่น โอกาส 5 X ผลกระทบ 5 = ระดับความเส่ียง 25 (สูงมาก)

(12) ผลกระทบ ระดับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเกิดความเส่ียง คือ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

(7) รหัสความเสี่ยง ตัวย่อของด้านความเส่ียงทีถู่กจัดอันอับความส าคัญและน ามาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้านความเส่ียง เช่น ด้านกลยุทธ(์Strategic :S)  S1 S2

,ด้านการด าเนินงาน (Operation : O) O1 O2 ,ด้านการเงิน (Financial : F) F1 F2 ,ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance : C) C1 C2  ,ด้านอื่นๆ

(8) ระดบัความเสี่ยงเดมิ น ามาจากตาราง RM-RL-02 (8) ตามความเส่ียงทีถู่กคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง มุ่งเน้นความเส่ียงสูงมาก และสูง ตามล าดับความส าคัญ

(1) ชื่อหน่วยงาน  ทีป่ระเมินความเส่ียง

(5) ปัจจัยเสี่ยง  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงทีจ่ะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนดไว้

(6) ปัจจัยเสี่ยง(ภายในและภายนอก)  ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่าของความเส่ียงเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กร

ค าชี้แจง แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM-RL-04)



RM-RL-01

ปัจจัยเสี่ยง(5)
ปัจจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

โอกาส

(9)

ผลกระทบ

(10)

ระดับ

ความเสี่ยง

(9)X(10)=(11)

1.1.การจัดท าแผนงบประมาณล่าช้า ภายใน

1.2.หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา ภายใน

1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา ภายใน

1.4.หน่วยเบิกจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า ภายใน

1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาครัฐเปล่ียนแปลง ภายนอก

ลงชื่อ..................................................................

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

วันที.่..........เดือน........................พ.ศ.................

การลด/ควบคุม 1

(ตวัอยา่ง)แบบประเมินความเสี่ยง

(1)กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายหน่วยงาน(2)เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และตดิตามประเมนิผลอย่างมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์(3)เพ่ือให้การจัดท าแผน งบประมาณ และตดิตามประเมนิผลมปีระสิทธิภาพ ใชข้อ้มลูสารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการทีท่ันตอ่การเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)
ด้านความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(7)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง(8)

การจัดการ

ความเสี่ยง(12)

ล าดับ

ความส าคัญ

(13)

1.การเบกิจ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย

O 5 4 20(สูงมาก)



RM-RL-02

ปจัจัยเสีย่ง(5)
ปจัจัยเสีย่ง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

1.1.การจดัท าแผนงบประมาณล่าช้า ภายใน

1.2.หน่วยงานด าเนินการเบกิจา่ยไม่ทนัเวลา ภายใน

1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทนัเวลา ภายใน

1.4.หน่วยเบกิจา่ยเคลียร์เอกสารล่าช้า ภายใน
1.5.หลักเกณฑ์การเบกิจา่ยภาครัฐเปล่ียนแปลง ภายนอก

ลงชือ่.....................................................................................
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
วันที่................เดือน...............................พ.ศ....................

ต.ค.2558

(ตวัอย่าง)แผนการบรหิารความเสี่ยง

ความเสีย่ง(4)
รหัสความเสีย่ง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7)

ระดับ

ความเสีย่ง(8)
แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง(9) ผู้รับผิดชอบ(10)

(1)กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร/์เปา้หมายหน่วยงาน(2)เปน็หน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์(3)เพ่ือใหก้ารจัดท าแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธภิาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเปน็เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ระยะเวลา

ทีแ่ล้วเสรจ็ (11)

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย O1 20

(สูงมาก)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเบกิจา่ย

งบประมาณเพื่อติดตามประสานงาน        

การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การเบกิจา่ย

2.วางแนวทางและจดัท าแผนงบประมาณ  

ใหท้นัก่อนปงีบประมาณ

3.จดัท าปฏทินิแผนงานการเบกิจา่ย

งบประมาณและท าความเข้าใจทกุหน่วยงาน

4.จดัท าขัน้ตอนการเบกิจา่ยงบประมาณและ

ท าความเข้าใจทกุหน่วยงาน

5.ติดตามผลการเบกิจา่ยทกุหน่วยงาน       

ในแต่ละเดือน

ผู้อ านวยการ

กองนโยบาย

และแผน



RM-RL-03

ปจัจัยเสี่ยง(5)
ปจัจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

แล้วเสร็จ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินงาน

ยงัไมไ่ด้

ด าเนินงาน

1.1.การจดัท าแผนงบประมาณล่าช้า ภายใน

1.2.หน่วยงานด าเนินการเบิกจา่ยไม่ทันเวลา ภายใน

1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา ภายใน

1.4.หน่วยเบิกจา่ยเคลียร์เอกสารล่าช้า ภายใน

1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยภาครัฐเปล่ียนแปลง ภายนอก

ลงชื่อ.....................................................................................

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

วันที่................เดือน...............................พ.ศ....................

(ตวัอย่าง)แบบตดิตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสีย่ง

(1)กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยทุธศาสตร/์เปา้หมายหน่วยงาน (2) เปน็หน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ

วตัถุประสงค์(3)เพ่ือให้การจัดท าแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเปน็เครือ่งมือในการบริหารจัดการทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)
รหสัความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7)

ระดบั

ความเสี่ยง(8)

สถานะการด าเนินงาน(9)

ผลการด าเนินงาน(10) ปัญหา/อุปสรรค(11)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเบิกจ่าย

งบประมาณเพื่อติดตามประสานงาน          

การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

2.วางแนวทางและจัดท าแผนงบประมาณให้ทัน

ก่อนปีงบประมาณ

3.จัดท าปฏิทินแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

และท าความเข้าใจทุกหน่วยงาน

4.จัดท าขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและ  

ท าความเข้าใจทุกหน่วยงาน

5.ติดตามผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงาน         

ในแต่ละเดือน

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.แบบฟอร์มในการ

รายงานผลการเบิกจา่ยมี

ความซับซ้อน

2.บางหน่วยงานมีการ

รายงานผลช้ากว่าก าหนด

O1 20

(สูงมาก)
/
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ปัจจัยเสีย่ง(5)
ปจัจัยเสี่ยง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

โอกาส

(11)

ผลกระทบ

(12)

ระดบั

ความเสี่ยง

(11)X(12)=(13)

1.1.การจัดท าแผนงบประมาณล่าช้า ภายใน

1.2.หนว่ยงานด าเนนิการเบกิจ่ายไม่ทันเวลา ภายใน

1.3.หนว่ยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา ภายใน

1.4.หนว่ยเบกิจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า ภายใน

1.5.หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายภาครัฐเปล่ียนแปลง ภายนอก

ลงชื่อ.....................................................................................

ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

วันที.่...............เดือน...............................พ.ศ....................

2 4 8

(ปานกลาง)

1.แบบฟอร์มในการรายงาน

ผลการเบกิจ่ายมีความ

ซับซ้อน

2.บางหนว่ยงานมีการ

รายงานผลช้ากว่าก าหนด

1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย O1 20

(สูงมาก)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานเบกิจา่ย

งบประมาณเพื่อติดตามประสานงาน

การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การเบกิจา่ย

2.วางแนวทางและจดัท าแผนงบประมาณ

ใหท้นักอ่นปงีบประมาณ

3.จดัท าปฏทินิแผนงานการเบกิจา่ย

งบประมาณและท าความเขา้ใจทกุหนว่ยงาน

4.จดัท าขั้นตอนการเบกิจา่ยงบประมาณและ

ท าความเขา้ใจทกุหนว่ยงาน

5.ติดตามผลการเบกิจา่ยทกุหนว่ยงาน

ในแต่ละเดือน

(ตวัอย่าง)แบบรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง

(1)กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน(2) เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และตดิตามประเมนิผลอย่างมปีระสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์(3)เพ่ือให้การจัดท าแผน งบประมาณ และตดิตามประเมนิผลมปีระสิทธภิาพ ใชข้อ้มลูสารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการที่ทันตอ่การเปลีย่นแปลง

ความเสีย่ง(4)
รหัสความเสี่ยง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(7)

ระดบั

ความเสี่ยง

เดมิ(8)

ผลการด าเนินงาน(9)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู(่10)

ปัญหาอุปสรรค(14)
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