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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ ด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย อีกท้ังในสถานการณ์ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

การน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ลดโอกาส ป้องกัน
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเข้าใจขั้นตอน ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน  
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 1 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 ความเสี่ยงระดับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 
ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง  

ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น 
ตระหนักถึงสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และการแข่งขัน มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญมากในการบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าและเท่าทันตาม
สถานการณ์ภายนอกของมหาวิทยาลัย  

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งที่สามารถ   
ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  เนื่องจากการบริหาร     
ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์ในอนาคตภายใต้หลักเหตุและผล  เพ่ือก าหนดหลักการและวิธีการ
ลดหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในการด าเนินงาน  

นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งจะมีการด าเนินงาน   
บนพื้นฐาน 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
การควบคุมภายใน (Internal Control)  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูล

ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม                 
กับสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง 

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบาย               
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบายของมหาวิทยาลัย 
- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านการวิจัย 
- ด้านการบริการวิชาการ 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- วิสัยทัศน์ นโยบาย หรือ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการบริหารตามแนวทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
- ด้านการบริหารทรัพยากร 
- ด้านการบริหารงานบุคคล 
- ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
- ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ด้านหลักธรรมาภิบาล 

3. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  
- ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
- ด้านโรคระบาดร้ายแรง  
- ด้านการเมือง  
- ด้านเศรษฐกิจ  
- ด้านสังคม  
- ด้านเทคโนโลยี  

4. ความเสี่ยงจากปัจจัย อ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผังที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะกรรมการตรวจสอบ        
การบริหารประจ ามหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี  

คณะกรรมการ 
การบริหารความเสี่ยง 

หัวหน้าหน่วยงานย่อย 

รองอธิการบดีพื้นที่ /คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

คณะท างานการบริหารความเสี่ยง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ์

งานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการท างานระบบ 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 

 

 

                                                                            

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง  

2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง  
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย  

1. สอบทานการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ 
 

3. อธิการบดี  1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปปฏิบัติทั่วทั้ งองค์กร โดยมีการเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรและมีการ   
บูรณาการร่วมกัน  
2. ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญและก ากับการบริหารความเสี่ยง  
3. ให้ ความ เห็ นชอบแผนการบริ หารความ เสี่ ย ง ของ
มหาวิทยาลัย  
 

4. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1. จัดท าร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ และสภามหาวิทยาลัย 
5.จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
 

5. งานตรวจสอบภายใน 1.ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
6. รองอธิการบดีพ้ืนที่/คณบดี/ผู้อ านวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 
3. ควบคุมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริ หารควา ม เสี่ ย งและ          
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
 

7. คณะกรรมการท างานระบบการบริหาร      
ความเสี่ยง 
 

1. พัฒนาขั้ นตอนการบริหารความเสี่ ยง ของ
มหาวิทยาลั ยตามนโยบายและแนวทางของ
คณะกรรมการอ านวยการลงสู่การปฏิบัติ 
2. ควบคุมและประสานงานการด า เนิ น ง าน         
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ 
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
และประสานงาน ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ติ ด ต ามและประ เ มิ น ผลกา รด า เ นิ น ง า น           
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการตรวจสอบ         
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มห า วิ ท ย าลั ย  ม า วิ เ ค ร า ะห์  ป รั บ แผนแล ะ             
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของพ้ืนที่/คณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์  

1. น านโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ     
ที่เป็นรูปธรรม  
2. วิ เ คราะห์ ความ เสี่ ย ง  ประ เมินความ เสี่ ย ง          
และจัดท าแผนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ต่อรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน
ราชการ/กรรมการบริหารและกรรมการประจ า
หน่วยงาน  
5. น าข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี/คณบดี/          
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ/กรรมการบริหาร
และกรรมการประจ าหน่วยงาน มาวิ เคราะห์        
ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ ยง          
ในปีถัดไป 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง  
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ ย ง        
ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

ก่อนปีงบประมาณ 

2 ด าเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ยงและจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง 

ก่อนปีงบประมาณ 

3 เสนอแผนการบริหารความเสี่ ยงต่อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการประจ าหรือ
สภาของหน่วยงาน  

ก่อนปีงบประมาณ 

4 ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยง 
5 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยง  
รายเดือน,รายไตรมาส  

(ตามความเหมาะสมของแต่ละประเด็นความเสี่ยง) 
6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยง 
ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 

7 เสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
คณะกรรมการประจ าหรือสภาของหน่วยงาน 
เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 

8 ทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนการบริหารความเสี่ ย ง ตาม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร 
คณะกรรมการประจ าหรือสภาของหน่วยงาน 

ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
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บทที่ 2 ความรู้และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงโดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ ( COSO-ERM ) 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise 
risk management   

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ   8 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กับ          
การด าเนินการธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน องค์ประกอบทั้ง 8 ประการมีดังนี ้
 
 

 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบท้ัง 8 ประการ  COSO 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Enviroment) 
        เป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญา
และวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 
        ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
และมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและ       
การเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน  ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วย
ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)  
        องค์กรที่น ากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จมีขั้นตอนที่ส าคัญของ       
การบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ ขั้นตอนแรก
ส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆดังนี้   
  ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร 

ด้านปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการท าก าไร 
ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ 

2. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามมา 
องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 

 ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเ งิน บุคลากร         
การปฏิบัติงาน กฏหมาย ภาษีอากร ระบบงานและสิ่งแวดล้อม  

 แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทีเกิดข้ึน 

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกาณ์และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ

ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ ยง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 

โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมาก น้อยเพียงใด 
ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผละกระทบมากน้อยเพียงใด 

        การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการทั้งก่อน
การจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว เช่น  

 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
 กระบวนการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรมการควบคุมภายใน 
 โครงสร้างและกระบวนการรายงาน 
 การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 
 วิธีการติดต่อสื่อสาร 



 12 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง 

 ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน 

 
4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หรือการจัดการความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการ

บ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และ    
ผลของการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยง        
ที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง               
มีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน            
เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ 
 การหลีกเลี่ยง (Avoid) การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณืที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง 
การลด (Reduce) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง     
ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว      
โดยไม่มีการด าเนิน การเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก 

       ผู้บริหารควรพิจารณาจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้นและควรด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง  เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นเฉพาะขององค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  การควบคุม
เป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ลักษณะธุรกิจ  โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร     
กิจกรรมการควบคุมส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การควบคุม
ทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซึ่งการควบคุมทั่วไปครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภัย การจัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรม และ      
การบ ารุงรักษา ส่วนการควบคุมเฉพาะระบบงานได้รับการออกแบบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการบันทึก
และประมวลผลมีความครบถ้วน ถูกต้องและมีอยู่จริงสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ      
การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นบุคลากรแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายกิจกรรม
การควบคุมควรมีความรับผิดชอบดังนี้ 

 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการก าหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน 
6. การติดตามผล (Monitoring) ประเด็นที่ส าคัญของการติดตามผล ได้แก่  

 การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสมและ    
การบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 
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 ความเสี่ยงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงาน
ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบการติดตาม 

การบริหารความเสี่ยงสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะคือ การติดตามอย่างต่อเนื่องหรือการติดตาม    
เป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ       
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตาม รายครั้ ง                
เป็นการด าเนินงานภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
        ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
องค์กรควรมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ ซึ่งรายงานความเสี่ยงสามารถจัดท าได้หลายรูปแบบ  

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศ   

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม      
ทั้งในรูปแบบและเวลาเพ่ือช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและ       
มีประสิทธิภาพ 
        การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลควรใช้ข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตเป็นการแสดงผล
การปฏิบติงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์          
การปฏิบัติงานในอนาคต ข้อมูลในอดีตสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเสี่ยง           
ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนข้อมูลในปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สายงาน  
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลท าให

หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถด าเนินงานใหบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได ้เช่น 

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก    E =  External 
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์      S =  Strategic Risk 
3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล     G =  Governance Risk 
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน   O =  Operational Risk 
5. ความเสี่ยงด้านการเงิน     F =  Financial Risk 
6. ความเสี่ยงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    C =  Compliance Risk 
7. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน H =  Hazard Risk 
8. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล     HR =  Human Resource Risk 
9. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   IT =  Information and Technology Risk   
10. ความเสี่ยงอ่ืน ๆ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) 

 
 ตัวอย่างค าอธิบายความเสี่ยง  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบายและ   
การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผล
เป้าประสงค์และหรือเป้าหมายขององค์การ  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/
อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด ซึ่งถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการ       
ในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน     
ตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
การเงิน งบประมาณ และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ที่เกินความจ าเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก   
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้  หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือ         
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษ   
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Rick) หมายถึง ความเสี่ยงใน   
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้                   
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
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การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการคนหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน
หรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้        
ผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหทราบวาการด าเนินงานของหนวยรับตรวจมีความเสี่ยงที่ส าคัญ          
ในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน อยเพียงใด       
การที่หนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเปนประโยชนในการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกัน
หรือลดความเสี่ยงซึ่งจะท าใหเกิดความมั่นใจตามสมควรวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้นหรือ        
หากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 
 1) ระบุปจจัยเสี่ยง 
 2) วิเคราะหความเสี่ยง 
 3) การจัดการความเสี่ยง 
 1) ระบุปจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก 

ปัจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
หน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค    
ทีก่ าหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากวาขอก าหนด เปนตน   
 ปัจจัยภายใน คือปัจจัยที่เกิดจากภายในองค์กร ที่สามารถควบคุมโดยการใช้ระบบการควบคุมภายใน
ร่วมด้วย ในการควบคุมปัจจัยภายในที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง  
 ปัจจัยภายนอก คือปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กรที่จะมามีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 

2) วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปจจัยเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือ การวิเคราะห
ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงมีหลายวิธีการวัดความเสี่ยงที่เปนตัวเลขวามีผลกระทบตอ           
หนวยรับตรวจเทาไรนั้นเปนสิ่งที่ท าไดยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะหความเสี่ยง โดยประมาณโอกาส และความถี่  
ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัด ล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงที่มีผลตอหนวยรับตรวจโดยการใชวิธีการใหคะแนน โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซ่ึงจ าแนก
เป็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก  
 ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
 ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
 ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 

  ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น หรือขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
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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 สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
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ตารางที่ 1 ตารางระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสผลกระทบ 
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ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ต่ า 
 (ค่า 1 – 3 คะแนน) หมายถึงระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้อง

ควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 
 (ค่า 4 – 9 คะแนน) หมายถึงระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมี   

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ  
ที่รับไม่ได้ 

สูง 
 (ค่า 10 – 16 คะแนน) หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

โดยต้องการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 
 ค่า 17 – 25 คะแนน) หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

ตารางที่ 2 ตารางความหมายระดับความเสี่ยง 
 

 3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) วิธีการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่เกิด กับระดับความเสียงที่ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

 การตอบสนองความเสี่ยง จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสียงสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ   
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดขึ้น 
2. Treat-การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการพยายามลดความเสี่ยง โดยการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่ เป็น      
ความเสี่ยง ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เพียงพอ ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดข้ึน  
3. Transfer-การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป การกระจายความเสี่ยงมิได้เป็นการลด       
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่า เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้    
จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน การท าสัญญา การรับประกัน เป็นต้น 
4. Terminate-การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง แต่มีข้อเสีย คืออาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมาก
จนเกินไป จนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
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กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือจัดการความเสี่ยง        
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังนี้ 

1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันหรือ       
ลดความเสี่ยงทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ 

ตัวอย่าง การควบคุมแบบป้องกัน  ได้แก่  การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยการจัดให้มีเวรยามรักษา
ความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรม
บุคลากร   

2. การควบคุมแบบค้นพบ  (Detective  control)  เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถค้นหา
ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา  

ตัวอย่าง การควบคุมแบบค้นพบ  ได้แก่  การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทาน        
การปฏิบัติงาน  การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

3.  การควบคุมแบบแก้ไข  (Corrective  Control)  เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด   
ที่เคยเกิดข้ึนแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดช้า 

ตัวอย่าง การควบคุมแบบแก้ไข  ได้แก่  การส ารองข้อมูล การจัดหาเครื่องส ารองไฟฉุกเฉิน   
4.  การควบคุมแบบส่งเสริม  (Directive  control)  เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือจูงใจหรือกระตุ้น   

ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ตัวอย่าง การควบคุมแบบส่งเสริม   ได้แก่  การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศ
เกียรติคุณ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

 
ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีแดงที่มี ระดับความเสี่ยงสูงมาก  ส่วนงานอาจใช้

วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเป็น
การเร่งด่วนด้วยวิธีการลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรมี
การติดตามผลรายเดือนหรือรายไตรมาส 

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้มที่มีระดับความเสี่ยงสูง ส่วนงานควรใช้วิธีการลด
ความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการ
ติดตามผลทุก 6 เดือน 

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึง
ต่ าส่วนงานควรใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้แต่ให้เฝ้าระวังติดตามทุก 6 เดือนหรือปีละครั้ง 
 

 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring) เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือ           
ควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การติดตามผลควรด าเนินการโดยผู้บริหารและบุคลากร
ภายในส่วนงานเอง ในบางกรณีอาจให้ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกส่วนงานช่วยในการติดตาม
เป็นครั้งคราวได้มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง  
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  ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม -มีนาคม และจัดส่งรายงาน
ภายในเดือนเมษายน 

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน และจัดส่งรายงาน
ภายในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 
 ส าหรับส่วนงานสามารถก าหนดความถี่ในการติดตามทุก 1 เดือน 3  เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้  ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ .
อย่างไรก็ตามส่วนงานจะต้องจัดส่งรายงานผลการติดตามไปยังมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และรอบปีงบประมาณ 
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บทที่ 3 แนวปฏิบัตกิารบริหารความเสี่ยง 
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แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework)  ตามแนวทาง COSO  ERM  มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ     
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดให้ควรมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้
ครอบคลุมอย่างน้อย  5  ด้าน คือ  

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

 โดยด าเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงานโดยให้ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วงจรการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา  

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน 

โครงสร้างและ 
แนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยง 

การติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 
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กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดโครงสร้างแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร      
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

พ้ืนที่/คณะ/สถาบัน/ส านัก/
กอง/ศูนย์ 

การประเมินความเสี่ยง ทุกหน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
หน่วยงานและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการท างานระบบการบริหารความเสี่ยง
ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการท างานระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย    
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนการบริการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการท างานระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การติดตามประเมินผล 
ปรับปรุงการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการด าเนินงานในระดับ
หน่วยงานและในส่วนมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย (ปีละ 1 ครั้ง) เพ่ือขอ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการท างานระบบ
การบริหารความเสี่ยง/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 

ปรับปรุงแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน 
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การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

5 5 
(1x5) 

10 
(2x5) 

15 
(3x5) 

20 
(4x5) 

25 
(5x5) 

4 4 
(1x4) 

8 
(2x4) 

12 
(3x4) 

16 
(4x4) 

20 
(5x4) 

3 3 
(1x3) 

6 
(2x3) 

9 
(3x3) 

12 
(4x3) 

15 
(5x3) 

2 2 
(1x2) 

4 
(2x2) 

6 
(3x2) 

8 
(4x2) 

10 
(5x2) 

1 1 
(1x1) 

2 
(2x1) 

3 
(3x1) 

4 
(4x1) 

5 
(5x1) 

 1 2 3 4 5 

 
 

ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ต่ า 
 

 
(ค่า 1 – 3 คะแนน) หมายถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 
 
 

 

(ค่า 4 – 9 คะแนน) หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมี   
การควบคุมเพ่ือป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ   
ที่รับไม่ได ้

สูง 
 
 

(ค่า 10 – 16 คะแนน) หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
โดยต้องการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 
 ค่า 17 – 25 คะแนน) หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

โอกาส 

ผล
กร

ะท
บ 
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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% มีโอกาสเกิดบางครัง้ 50% มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 70% มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้ 80% 

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

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

(1) ด้านทรัพยส์ิน/เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย/ไมเ่กิน 10,000 บาท  สูญเสียทรัพยส์ินพอสมควร / > 10,000 - 50,000 บาท สูญเสียทรัพยส์ิน / > 50,000 - 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพยส์ินมาก / > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท สูญเสียทรัพยส์ินอย่งมหันต์ / > 10 ล้านบาท 
            
(2) ต่อองค์กรด้านเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5   ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน 
    เดือน ถึง 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน เดือน ถึง 6 เดือน   

(3) ด้านการปฏิบัตงิานและวินัยบุคลากร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิานนาน ๆ ครั้ง ไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครัง้ ถูกท าทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการ ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ข้ึนเงินเดือน ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกาย 
      ปฏิบัติงานที่ไมเ่หมาะสม   และชีวิตโดยตรง 

(4) ด้านจ านวนบุคลากร เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 5 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง รอ้ยละ 10 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง รอ้ยละ 15 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง รอ้ยละ 20 เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง รอ้ยละ 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 ไม่มีการบาดเจบ็รุนแรง มีการบาดเจบ็รุนแรง มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันหยุดงาน / หยุดเรียน มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันพักงาน / พักการเรียน มีการบาดเจบ็ถึงข้ันเสียชีวิต 

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

  ยังคงรักษาระดับความพงึพอใจไว้ได้มากกว่า 90% ยังคงรักษาระดับความพงึพอใจไว้ได้มากกว่า 80% ยังคงรักษาระดับความพงึพอใจไว้ได้มากกว่า 70% ยังคงรักษาระดับความพงึพอใจไว้ได้มากกว่า 60% ยังคงรักษาระดับความพงึพอใจไว้ได้มากกว่า 50% 
          

  มีการโจษถึงมหาวิทยาลัยในทางไม่ด ี มีข่าวเชิงลบในสิ่งพมิพ ์, ผลการประเมินของ สมศ. ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ถูกตักเตือนจากหน่วยงานก ากับ , ถูก สมศ. ประเมิน ถูกถอนใจใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรอง 

    ต่ ากว่าคู่แข่ง นักศึกษามีความรู้สกึไม่ด ี ต่ ากว่า 3 , นักศึกษามีการประท้วง วิทยฐานะ , ถูกฟ้องร้อง , ถูกปิด 

  - - พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์, วิทยุ , โทรทัศน์ พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์, วิทยุ , โทรทัศน์ พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์, วิทยุ , โทรทัศน์ 

      ในเชิงลบ ในเชิงลบ 1 วัน อย่างต่อเนื่อง ในเชิงลบมากกว่า 1 วัน อย่างต่อเนื่อง 
(8) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับ มูลค่าความสูญเสีย/เสียค่าปรบัไม่เกิน 1 แสนบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรบัไม่เกิน 5 แสนบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรบัไม่เกิน 1 ล้านบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรบัไม่เกิน 2 ล้านบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรบัตั้งแต่ 2 ล้านบาท 
  ต่อป ี ต่อป ี ต่อป ี ต่อป ี ต่อป ี

(9) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามเกณฑ ์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบรูณ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถ ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิด ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และก่อใหเ้กิดความ ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด และ 

มาตรฐาน   ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ความเสียหายให้องค์กร เสียหายให้องค์กรเล็กนอ้ย ก่อให้เกิดความเสียหายให้กบัองค์กรอย่างรุนแรง 

(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) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตาม การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานเพียง ไม่บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย แต่การ การด าเนินงานยงัมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานยงัมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค 

ภารกิจขององค์กร (ด้านยุทธศาสตร์) เป้าหมายที่ก าหนด บางส่วนยังพบข้อผิดพลาดหรอืมีปญัหาอปุสรรค ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเล็กน้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดผล 
          เสียหายต่อองค์กรอย่างมาก 
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ค าอธิบายความหมายและความส าคัญของปัจจัยภายนอก 

ประเด็น ความหมาย 
ปัจจัยภายนอก 
(External Factor) 
 

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด า เนินงานของมหาวิทยาลัย 
เช่น ปัจจัยผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการเมือง ทั้งจากในและต่างประเทศ         
ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับ การวิจัย การศึกษา การบริการสุขภาพ         
การให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

เศรษฐกิจ 
 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่ างงาน ค่าครองชีพ การเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจ  รวมถึง                  
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม 

กฎหมาย การแก้ไข ยุบเลิก กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา 
เป็นต้น 

งบประมาณ 
 

การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

การเมือง 
 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆ  รวมถึงกลุ่ม
ความคิดในสังคม ท าให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องของการบริหารประเทศ   
ส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องตอบสนองต่อการขัดแย้งทางความคิด          
ของกลุ่มคนในสังคมและความต้องการของพรรคการเมืองที่ บริหารประเทศ  สังคม ชุมชน 

เครือข่าย NGO ความคิดเห็น/ความรู้สึก ทัศนคติและวัฒนธรรมของสังคม ชุมชน เครือข่าย  NGO และ
ประชาชน ที่มีต่อรูปแบบ วิชา หลักสูตร การวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องสะท้อนความต้องการ
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

โครงสร้าง 
ประชากร 
 

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ วิชา  หลักสูตร       
การวิจัย ที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร เช่น การเปลี่ยนแปลง                                
ความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ (Demand Shift) 

การแข่งขัน 
 

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในแต่ละสาขาการพัฒนา
ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น สัดส่วนของ
นักศึกษาที่เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ประชาคมอาเซียน 
 

การรวมตัวของประเทศในอาเซียน เพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การเปิดตลาดแรงงาน รวมถึงทุน และการเปิดเสรีทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ของประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบนโยบายภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาคเอกชนที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา การวิจัยการให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

Globalization 
 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม      
การสื่อสาร และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา  Climate change การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น ความหมาย 
สิ่งแวดล้อม 
 

ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวความคิดที่ตระหนักถึงความส าคัญของ        
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานขององค์กร 
และจะกระทบภาพพจน์และการด าเนินงานขององค์กร 

เทคโนโลยี 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการรูปแบบ วิชา หลักสูตร  การวิจัย 
และความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย เช่น การเลือกคณะต่างๆ จากนักเรียนใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เช่น ระดับโลก ระดับภูมิภาค ซึ่งสะท้อนคุณภาพ 
และมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ความเสี่ยงจากการจงใจ หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ท าให้องค์กรต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์ และความเสียหายที่ต้องชดใช้ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งการที่บุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร 

Social Network 

 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารในปัจจุบันที่มีความรวดเร็ว การแสดงความคิดเห็น          
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ไม่มีการไตร่ตรองและการสอบทาน จะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ สื่อ การเผยแพร่ข่าวสารของสื่อต่างๆ ทั้งในรูปของสื่อ
สิ่งพิมพ์และ       สื่อออนไลน์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ภัยพิบัต ิ

 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย แผ่นดินไหว โรคติดต่อร้ายแรง             
ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือการด าเนินงานขององค์กร การก่อการร้าย       
ความเสี่ยงจากการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผล
กระทบ   ต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร 
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