บทที่ 1
ขอบเขตทั่วไป
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต (ศูน ยหัว หิน) ภายใตก รอบนโยบายแผนกลยุทธ สู
เปาหมายและแผนการดําเนินงาน ในชวงป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ตามนโยบายของทานผูอํานวยการศูนยหัวหิน “เนน
การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพภายในหนวยงานตางๆ รวมทั้งศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการและการบริหารบุคคลใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน สอดคลอ งกับหลักการบริหารบานเมืองที่ดี และ
เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต” โดยไดกําหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต ศูน ยหัว หิน ในด านแผนปฏิบั ติการและงบประมาณ ข อหนึ่ งวา มหาวิ ทยาลัยจะสนับสนุนการจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานในศูนยหัวหินที่ตองเนนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเปนสําคัญที่มีผลตอการ
ใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ โดยใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เปนกลไกควบคุมภายใน
เพื่อใหการบริหารจัดการที่กอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางนโยบาย ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา
วิจัย บริการสังคม การบริหารจัดการที่ดี และโครงการตามแผนการดําเนินงาน โดยสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ
กําหนดใหเปนแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนกลไกหนึ่งในการ
บริหารงาน อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กําหนดใหหัวหนา สวนราชการจะต องมีการประเมินความเสี่ย ง ทั้งใหมีการจัดวางระบบ การกํากั บ
ดําเนินงานดานการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ย งของทุ กสวนงานภายในมหาวิ ทยาลัย ในขณะที่
สํา นั กงานคณะกรรมการอุด มศึก ษาได กํ าหนดให มหาวิ ท ยาลั ยมี ก ารนํ า ระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงมาใช ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อชวยสนับสนุนใหการบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว นําไปสูการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาและการแขงขันได โดยลดความเสียหาย หรืออยูใน
ระดับที่ยอมรับได สามารถประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ มีรูปธรรม โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรและกลยุทธเปนสําคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)
ไดใหความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเปนการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ความเสี่ยงทั้งหมดใหครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควบคูกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปน
กระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุความเสี่ยง การประเมิน การควบคุม และการสื่อสารความเสี่ยงใหครอบคลุม
ทั่วทั้งศูนย ใหการมีสวนรวมจากผูบริหาร และจากทุกคนภายในศูนยหัวหิน
เพื่อใหนโยบายของศูนยเกิดสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) จึงไดจัดทําคูมือ
การบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
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วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติการ ใชเปนหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่องที่เปนแนวทาง
เดียวกัน
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของศูนยหัวหิน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นและ
ทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ ไมคาดคิดหรือสถานการณที่
อาจทําใหศูนยหัวหินเกิดความเสียหาย สําหรับประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดํา เนินการบริหารความ
เสี่ยง มีดังนี้
1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยคณะกรรมการ
และผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ สามารถทําหนาที่ในการกํากับดูแลศูนยไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในศูนยหัวหิน การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความสี่ยง ซึ่งตั้งอยูบน
สมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักของศูนยหัวหิน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สํา คัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทํา ใหบุคลากร
ภายในศูนยหัวหินมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจของศูนย ตระหนักถึงความเสี่ยงที่สงผลกระทบทางลบตอ
ศูนยหัวหินไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปจจัยภายในองคกร (เชน วัฒนธรรม โครงสราง
องคกร และบุคลากร เปนตน) และจากปจจัยภายนอกศูนยหัวหิน (เชน การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน)
4) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน ชวยใหผูบริหารมีความมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการ
อยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สํา คัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจดาน
ตางๆ เชน การวางแผน การกํ าหนดกลยุทธ การติดตามควบคุ มและวั ดผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งสงผลให การ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถปกปองผลประโยชนรวมทั้งเพิ่มมูลคาใหแกศูนยหัวหิน
5) ชวยใหการพัฒนาศูนยหัวหินเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคของศูนย
หัวหิน และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา และกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกันเปนตน
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บริบทองคกร
1.1 ประวัติความเปนมา
จากปรัชญาที่วา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” ทําใหในป
พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดจัดทําโครงการรวมมือบริหารการจัดการขึ้นระหวางวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอรดกับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสู ตร ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ทั้งนี้ศูนยการศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
จึงเกิดขึ้น โดยใชชื่อวา ศูนยแสตมฟอรด
พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดยายสถานที่การจัดการเรียนการสอนมารวมมือกับสถาบันการบิน
พลเรือน และเปลี่ยนชื่อจากศูนยแสตมฟอรดเปนศูนยหัวหิน เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมนิติศาสตร
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) เปนครั้งแรก
พ.ศ. 2546 จากโครงการรวมมือระหวางสถาบันการบินพลเรือนกับสถาบันราชภัฎ สวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากร จึงจัดใหมีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจ การบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม
ขึน้ เปนครั้งแรก เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุน 4 และระดับปริญญาตรีภาค
สมทบ รวม 4 โปรแกรมจาก 3 โปรแกรม คือ รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจโดยจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบ บล็อกคอรส (4 ภาคเรียนตอปการศึกษา)
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน” เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนยหัวหิ น” ตั้ งแตวันที่ 14 มิถุ นายน 2547 และเปดสอนหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุร กิจการบินและแขนงวิชาธุรกิจ การโรงแรม,เปดสอนระดับปริญญาตรีภาค
สมทบ (บล็อกคอรส) 4 โปรแกรม คือ นิติศาสตร, รัฐศาสนศาสตร, พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปด
สอนระดับปริญญาโท รวมเปน 3 สาขา เพิ่มจากเดิม 2 สาขา คือ สาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรผูบริหารยุคใหม และ
สาขารัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรผูบริหาร CEO โดยการเรียนการสอนเปนแบบบล็อกคอรส นอกจากนี้ทาง
ศูนยหัวหิน ไดเปดการสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบแบบบล็อกคอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนา
ชุมชน เปนครั้งแรก
พ.ศ. 2548 จากการขยายตัวทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน จึงได
ประสานกับกรมธนารั กษจังหวัดประจวบคีรี ขันธ เพื่อขออนุญาตใชพื้นที่ทาอากาศยานหั วหิน ในการกอสรา ง
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 อาคารเรียน โดยเปนอาคารเรียนถาวรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เปดใช
งานในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สําหรับการเรียนการสอนยังคงเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
โปรแกรมอุ ตสาหกรรมท อ งเที่ ย ว แขนงวิช าธุ รกิ จ การบิ น และแขนงวิ ชาธุร กิ จ การโรงแรม เป ด สอนระดั บ
ปริ ญญาตรีภ าคสมทบ (บล็อ กคอร ส) 4 โปรแกรม คื อ นิ ติศ าสตร, รัฐ ประศาสนศาสตร, พั ฒนาชุมชน และ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาบริหารการศึกษา, สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตร
ผูบริหารยุคใหม และสาขารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรผูบริหาร CEO และระดับปริญญาตรีภาคสมทบ บล็อก
คอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนาชุมชน
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ในป การศึกษา 2548 มหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนดุสิ ต ศู นยหั ว หิน ไดจัด ทําโครงการรว มมือ ระหวา ง
นักศึกษาชาวมุสลิมที่มีผลการเรียนดีและไดรับทุนการศึกษา เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน และธุรกิจโรงแรม ที่ศูนยหัวหิน เปนตนไป
ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนยหั วหิน ไดเปด การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
พ.ศ. 2550 สืบเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบ
ตอโครงสรางขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรูปแบบ วิธีการ เทคนิค และการจัดการที่เคยใชในทศวรรษ
ที่ผ า นมาได ก ลายเปน อดี ตไม สามารถใชแ นวทางในการคลี่ คลายวิก ฤติห รื อ แก ไ ขป ญหาได อีก ต อ ไป ดั งนั้ น
ผูบริหารภาครัฐและเอกชน และคณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดานการจัดการสมัยใหมที่มีการ
เปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว จําเปนตอ งมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่ อง เพื่อใหเกิด ผลิตผลและ
นวัตกรรมทางดานการจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและชวยใหการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแขงขันกับองคกรทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศูนยหัวหิน จึงมีการจัดทําโครงการความรวมมือทางดานการเรียนการสอน
และการวิ จัย กั บ มหาวิ ทยาลั ย ในตา งประเทศ อาทิ เ ช น มหาวิ ท ยาลั ย กวางสี มหาวิ ท ยาลั ย ครู ก วางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินไดเล็งเห็นวาการศึกษามีความสําคัญอยางมาก
ตอการพัฒนาประเทศและเยาวชน ศูนยหัวหินจึงไดจัดการเรียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาและเปนการ
สงเสริมการศึกษาสงออก รวมถึงการศึกษาขามชาติ เชน ในแขนงวิชาธุรกิจการบิน นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนที่เนนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่สองแลว ยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สามใหนักศึกษา ไดแก
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอาหรับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตรธุรกิจการบินก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่
เปนทางเลือกใหม และอนาคตใหมใหกับนักศึกษา
พ.ศ.2552 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย หั ว หิ น มี โ ครงการความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัย เวียนนา ประเทศออสเตรีย
พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย หั ว หิ น สามารถมี ผ ลการวิ จั ย ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดั บ ประเทศได อาทิ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ความคิ ด ทางจริ ย ธรรมกั บ การเลื อ กฝ า ยทางการเมื องของพระสงฆ ใ น
สั งคมไทยป จ จุ บั น ” และ “โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการกลุ ม อุ ตสาหกรรมการท อ งเที่ ย วจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพาณิชย
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีสโลแกนที่ ใชในการพัฒนานักศึกษาใหเปน ที่
ยอมรั บของตลาดแรงงาน คือ “สุ ขภาพดี จิ ตใจงาม บริ การเยี่ย ม” ซึ่งจากสโลแกนนี้ศู นย หั วหิ นจึ งสอดแทรก
การฝกปฏิบัติในดานของการเจริญสมาธิ และการออกกําลังกายใหกับนักศึกษาเพิ่มเติม โดยศูนยหัวหินไดดําเนิน
กิจกรรมเหลานี้มาโดยตลอดที่เริ่มมีการจัดตั้งศูนย ซึ่งในปจจุบัน ศูนยหัวหินไดรับกระแสตอบรับจากหนว ยงาน
ภายนอกตางๆ ที่มีตอนักศึกษาปจจุบนั และนักศึกษาที่เปนบัณฑิต
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1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษาที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในดานอุตสาหกรรมบริการ
วิสัยทัศน :
เปนศูนยการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรมบริการ ดานธุรกิจ
การบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนพลวัตซึ่งเปนที่ยอมรั บ
ในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณ ฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ย อมรับและเปน ที่ตองการของสังคม โดยมี จุดเดน ดานบุค ลิกภาพ
เฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
2. สงเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของบุคลากรและนั กศึก ษาในดานสุขภาพร างกายและคุณ ธรรม
จริยธรรม
3. สราง พัฒนา และเผยแพรองค ความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณ ภาพบัณฑิต และการพัฒนาความ
เขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศ โดยการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ยึด หลั ก การบริ หารจัด การที่ คํา นึงถึ งการปรั บตั วล ว งหน า เพื่อ พร อ มรั บ แนวโน มบริ บทที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลง และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การใหบริการวิชาการเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานงานบริการ
3. การสรางความรู ความเขาใจ และความภูมิใจ ในคุณคาวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. การพัฒนาผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชนแกทองถิ่น ชุมชน และสังคม
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต
เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น
2. บั ณ ฑิ ต มี เ อกลั ก ษณ ด า นบุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ งานบริ ก ารและมี คุ ณ สมบั ติ โ ดดเด น ด า น
ภาษาตางประเทศ
3. นักศึกษา และประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมไทยและรวมสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. ศูนยหัวหิน ชุมชน สังคม ไดรับประโยชนจากงานวิจัยที่สรางขึ้น
5. ศูนยหัวหินสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5

การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
เปนมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง
สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย
การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นและชุมชน
การบริหารจัดการเชิงพลวัต
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โครงการบริหารงานของ ศูนยหัวหิน
อธิการบดี
รองอธิการบดี ฝายศูนยการศึกษา
ผูอํานวยการ ศูนยหัวหิน
สํานักเลขานุการ ศูนยหัวหิน

ที่ปรึกษา

- แนะแนวหลักสูตรการศึกษา - งานวิเทศนสัมพันธ
- รับ – สง เอกสาร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ผูชวยฯ ฝายวิชาการ
 ปริญญาตรีภาคปกติ
- ธุรกิจการบิน
- ธุรกิจการโรงแรม
- ธุรกิจการทองเที่ยว
 ปริญญาตรีภาคปกตินอกเวลา
- พัฒนาชุมชน
- บริหารการเงิน
- รัฐประศาสนศาสตร
- การจัดการทั่วไป
 งานทะเบียน
 งานพัฒนาเอกสารและตํารา
 คณาจารย

ผูชวยฯ ฝายบริหาร
 กรมสงเสริมการปกครองฯ
 งานการเงิน
 งานประชาสัมพันธแนะแนว
 งานธุรการ/ ประสานงาน
 งานวิทยบริการ
- งานหองสมุด
- งานคอมพิวเตอร
- งานโสตทัศนศึกษา
 งานยานพาหนะ
 แมบาน คนสวน
 ทุนการศึกษา/ เงินกู
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รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน

ผูชวยฯ ฝายกิจการนักศึกษา
 คณะกรรมการนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานชมรม
- งานแนะแนว
- ระบบดูแลชวยเหลือนศ.
- งานพยาบาล
 งานพัฒนานักศึกษา
 งานระเบียบวินัยและ
ปกครอง
 งานหอพักนักศึกษา
- หอแคทลียา
- หอชวนชม
- หอบานคุณแม
- หอบานลูกสาว
- หออนันตชัย
- หอพักหัวหินซอย 22
- หอพักสราญรมย

ผูชวยฯ ฝายแผนและพัฒนา
 งานวางแผนและกลยุทธ
 งานโครงการ
 งานประกันคุณภาพ
 งานขอมูลสารสนเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร
 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
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บทที่ 2
การบริหารความเสี่ยง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
การบริห ารงานในปจ จุบั นต อ งยอมรับ วา เหตุผ ลเบื้อ งต น ที่ส นับ สนุ นให มีก ารบริ หารความเสี่ ยงใน
องคกรก็คือ การที่ทุกองคกรตอง พยายามสราง หรือเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสีย แมวาความไมแนนอนหลาย
ประการที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน มูลคาขององคกรจะ เกิดขึ้นเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูบริหารในการตัดสินใจ และการกําหนดกลยุทธการบริหารงานในองคกรนั้นๆ
ซึ่งความไมแนนอนของการดําเนินงานในองคกร เปนเสมือนดาบ สองคม คืออาจกอใหเกิดผลลัพธใน
ทางบวกถือวาเปนการใหโอกาสแก องคกร หรืออาจกอใหเกิดทางลบ ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยง ดังนั้นผูบริหาร
จะตองใชโอกาสใหเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธองคกร หรือกําหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องคกร
สามารถยอมรับได สิ่งหนึ่งที่เราตองยอมรับก็คือ ไมมีองคกรหรือบุคคลใดที่จะดําเนินงานอยูในสภาวะแวดลอมที่
ปราศจาก ความเสี่ยง ทุกคนหรือทุกองคกรจะดํารงอยูภายใตความเสี่ยงทั้งนั้น หลักการในการบริหารความเสี่ยง
ไมไดเปนแนวทางในการสรางสภาวะแวดลอมที่ปราศจากความเสี่ยง แตเปนการทําใหผูบริหารสามารถบริหาร
และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลภายใตสภาวะแวดลอมที่มีความเสี่ยง ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานขององค ก รเป น ไปตามระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได ซึ่ งเมื่ อ เราทราบว า ทุ ก องค ก ร
ดําเนินงานภายใตความเสี่ยง ดังนั้นผูบริหารแตละคนก็มีระดับของการยอมรับตอความเสี่ยงไดมากนอยตางกัน
การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะชวยใหผูบริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธที่สอดคลอ งกับ
ระดับความเสี่ยงอันเปนที่ยอมรับได
ทําให สามารถตัดสิ นใจเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงไดดี ขึ้น ดังนั้น เมื่ อความเสี่ ยงนั้ นเกิ ดขึ้น จริงๆ
ผูบริหารก็สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองตอความเสี่ยงนั้นไดดีขึ้น ทําใหองคกรลดความตกใจ หรือ
สิ่งที่ไ มค าดคิด วา จะเผชิญได เนื่ องจากองค กรได มีก ารบริ หารความเสี่ย ง และคิด ไว ลว งหนา แล ว ดั งนั้ นเมื่ อ
สถานการณนั้นเกิดขึ้นจริงๆ ก็จะสามารถตอบสนองไดดีขึ้น การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ดําเนินการขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ศูนยหัว หิน มีแนวคิ ดของการพั ฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยเนนการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อเสริมสรางคุณคาในเนื้องานตามพันธกิจขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหไมบรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย หัวหิน มีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในตามตัว ชี้วัด ระดับความสํา เร็จ ในการจัด ทําระบบบริ หารความเสี่ย ง ภาระงานนี้ส อดคลอ ง
กับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให
ทุกสวนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนระยะๆ รวมถึงตัวชี้ วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษา
ป พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่
ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจ
เป น ผลกระทบทางบวกด ว ยก็ ไ ด โดยวั ดจากผลกระทบ (Impact) ที่ ได รั บ และโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ
ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร
2. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ
3. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน
4. Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอย าง
ถูกตอง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุ ความเสี่ย ง การวิ เคราะหค วามเสี่ ยง และจัด ลํา ดับ ความเสี่ย ง โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
หมายถึง กระบวนการที่ใ ชในการบริ หารจัดการใหโ อกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรื อ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได การจัดการความเสี่ยง
มีหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ ยงที่เ กิดขึ้น เนื่ องจาก
ไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป
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4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก
และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้นไป
5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management)
หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของ แตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย
ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภูมิขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการ
สนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
6. การควบคุม (Control)
หมายถึ ง นโยบาย แนวทาง หรื อขั้ น ตอนปฏิบั ติตางๆ ซึ่ งกระทํ าเพื่ อลดความเสี่ย ง และทํ า ให
การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุมเพื่ อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่ กําหนดขึ้น เพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุมเพื่ อ การแก ไข (Corrective Control) เป น วิ ธี ก ารควบคุ มที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ แก ไ ข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยง
Input
นโยบาย วัตถุประสงค
บุคลากร ผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน
หลักสูตร
สื่อวัสดุอุปกรณ
ทรัพยากร , งบประมาณ ฯลฯ
Process :
การนํานโยบายไปปฏิบัติ การวางแผน
กระบวนการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร , การพัฒนานักศึกษา
ระบบการบริหารงาน คน เงิน
การบริการวิชาการ
การทําวิจัยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
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Out put, Outcome
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)จะไดรับประโยชนจากการบริหารความเสี่ยง ปจจัยสําคัญ
ที่ จ ะช ว ยให ก ารปฏิ บั ติ ต ามกรอบบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต (ศู น ย หั ว หิ น )
ประสบความสําเร็จประกอบดวย
๑. การสนับสนุนจากผูบริหาร
การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิต (ศู นยหัว หิน) จะสามารถเกิ ดขึ้นได หรือไม
ขึ้นอยู กับเจตนารมณ การสนับสนุน การมีสวนรวมและความเปนผูนํ าของผูบริห ารของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)โดยเริ่มตนจากผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนและ
ทุกระดั บเขา ใจความสํา คัญในคุณคา ของการบริห ารความเสี่ ยงตอ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏสวนดุสิต (ศูนย หัวหิน )
รวมทั้งแสดงความรับผิ ดชอบ และมีสวนรว มในการบริ หารความเสี่ยง ไม วาจะเปนการกําหนดนโยบายให มี
การปฏิบัติ รวมถึงการใชขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและการบริหารงาน
๒. กลไกดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมื่อไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารแลว บุคลากรทุกคนและทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ศู น ยหั ว หิ น) ควรไดรั บ การเสริ มสรา งความรู ความเข า ใจเกี่ ยวกั บกรอบการบริ ห ารความเสี่ย ง และความ
รับผิดชอบของแตละบุคคลในการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งควรไดรับการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจดังกลาว ควรตองคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้
• ความแตกตางของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
• พื้นฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาไดจากประเด็นดังนี้
• การสนับสนุน หรือ การมีสวนรวมที่แตละบุคคลมีตอกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)
• การวัดระดับของความเสี่ยงที่บุคคลนั้นเปนผูรับผิดชอบวาไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผลเพียงใด
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๓. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การนํ า กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ทางกลยุ ท ธ เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น ให ก าร
ดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จะ
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการกําหนดกระบวนการระบุ ประเมินจัดการติดตามและรายงาน
ความเสี่ยง ให เปนระบบ และนําไปสูการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๔. การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
หลั งจากกํ า หนดให ก ระบวนการบริห ารความเสี่ย งเป น กระบวนการที่ตอ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง
และ เปนระบบแลวจําเปนตองสื่อสารใหบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิ น) ทราบถึ ง
ความเชื่อมโยงระหว างการบริ หารความเสี่ยง ประเด็นยุ ทธศาสตร และ กลยุทธ ขององคก ร รวมทั้งชี้แจงให
บุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ทุกคนเขาใจถึงความรับผิดชอบของแตละบุคคลตอ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและเมื่อดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแลวผูบริหารจําเปนตองไดรับ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางถูกตองและทันเวลาเพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ
หรือตามการเปลี่ยน แปลงหรือตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ไดอยางเหมาะสม
๕. การวัดผลบริหารความเสี่ยง
ปจ จัย สํา คั ญประการสุด ท ายที่จ ะสงผลใหเ กิด ความสํ าเร็ จในการบริห ารความเสี่ ยง คือ การกํ าหนด
รูป แบบที่ เ หมาะสมในการวั ดผลและประเมิน ผลการบริ หารความเสี่ ย งซึ่ งรู ป แบบของการวั ดผลการบริ ห าร
ความเสี่ยงควร ดําเนินการใน ๒ รูปแบบ ควบคูกันไป ประกอบดวย
• การวั ด ความเสี่ ย งในรู ป แบบของผลกระทบและโอกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น การบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ประสบความสําเร็จ จะชวยใหความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่ยอมรับได
• การวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจกําหนดเปน
ระดับองคกร หนวยงาน หรือของแตละบุคคล

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หนา 12

บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนยหัวหิน)
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีองคประกอบ ดังนี้
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
2. นโยบาย วัตถุประสงค และผูรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง
3. วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัย
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Organization )
มหาวิทยาลัยกําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว 2 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย(ศูนยหัวหิน) รับผิดชอบโดย คณะกรรมการวางระบบการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด ว ย รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ประธาน ผู แ ทนคณะ ฝ า ย สถาบั น
และหนวยงานเทียบเทา เปนกรรมการ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการ
ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนยและสภามหาวิทยาลัย
1.2 ระดั บ คณะ สํ า นั ก รั บ ผิ ด ชอบโดย คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของคณะ สํ า นั ก หรื อ
หนวยงานเที ยบเทา ประกอบดวย คณบดี หรือผูอํ านวยการ เปนประธาน ผูแ ทนคณะ สํ านัก เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สํานัก สถาบันเปนเลขานุการ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการ
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แผนภาพที่ 1 แผนผังโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(ค.ต.ง.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร)

คณะกรรมการวางระบบ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
กลุมงานตรวจสอบภายใน
คณบดี / ผูอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ / สํานัก / สถาบัน
2. นโยบาย วัตถุประสงค และผูรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร
กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. ใหมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. ใหใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนกลไกควบคุมการดําเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสงผลตอการใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ
5. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบและสื่อสารใหหนวยงานภายในทราบและ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบโดยใหบูรณาการเขากับการดําเนินงานตามปกติ
6. ใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย
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2.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหิน สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมได
และตรวจสอบได
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
3. เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยตอ สภามหาวิทยาลัย เพื่ อใหการดําเนิ นงานและการบริหารงบประมาณรวมถึงการใชทรั พยากรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งในการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทบทวน
และเสนอแนะมาตรการป อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก ไ ขปรั บ ปรุ ง
ขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน และการปองปราม
การทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน
5. เพื่อสอบทานและวิเคราะหงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ โดยพิจารณาความเสี่ยง ความถูกตอง
และเชื่อถือไดของงบการเงิน เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง และปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
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2.3 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ผูเกี่ยวของ
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. อธิการบดี

3. คณะกรรมการวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

4. คณบดี / ผูอํานวยการ/หัวหนา
หนวยงาน (ศูนย/ฝาย/โครงการ)/
หัวหนากลุมงาน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ/สํานัก /สถาบัน /ศูนย
การศึกษา/

6. หนวยตรวจสอบภายใน

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยง
2. กํากับนโยบาย ใหคําแนะนําแผนบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
2. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และกํากับการบริหารความเสี่ยง
3. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
1. จัดทํารางนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
3. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
4. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
5. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง
6. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอตออธิการบดี
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
2. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานโดยใหมีการดําเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน เพื่อเสนอใหประธานคณะกรรมการวางระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงทีไ่ ดรับความ
เห็นชอบ
4. มอบหมายหนาที่ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตอประธานคณะกรรมการวางระบบ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นปงบประมาณ
1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ
2. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห / ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
5. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณบดี / ผูอํานวยการ
หมายเหตุ- กรณีที่เปนหนวยงานที่มีบุคลากรจํานวนไมมากสามารถดําเนินการใน
สวนนี้โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือในรูปคณะทํางานได
1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จั ด ทํ า รายงานผลการสอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน
(แบบ ปส.) เสนอตออธิการบดี
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แผนภาพที่ 2 Strategy Map ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Strategy Map มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิสัยทัศน: 1. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหเป็ นที่ยอมรับไดทงในประเ
ั ้ ทศและตางประเทศ
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริ หารจั ดการอยางเป็นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเป็ นบุคคลที่มีความรู(Knowledge Workers) เพื่อเป็ นทุนมนุษย (Human Capital)
ในการสรางความมั ่ งคั ่ งทางปัญญา(Intellectual Wealth) ขององคกร

ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ ้ น

ประชาชนได รับความรู  ความเข าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
การสร างองคความรู  และจัดการศึกษาด านวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมสมรรถนะการแขงขันประชาชน
ผลิตกําลังคนด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ
ผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจ ัยและสงเสริมงานวิจ ัย

พัฒนาความสัมพันธกับ
ผู  มีสวนไดสวนเสีย

มหาวิทยาลัยมีขีด
ความสามารถ
ในการบริ หารจัดการและการ
พัฒนาองคความรู  เพื่อสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขันของประชาชน

การพัฒนาองค ก ร

ประสิ ทธิ ภาพของ
การปฏิบ ั ติ ราชการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษ สงเสริม สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนรรม

สร างโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิต

คุ ณภาพการ
ให บริ การ

ประสิทธิผล
ตามยุ ทธสาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรู  ตลอดชีวิต

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผานกระบวนการสร างคุณคา

พัฒนาสมรรถนะ
ทุนมนุษย
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหาร ปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ องคกร
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจาก การไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต (ศู น ย หั ว หิ น )ยอมรั บ ได
ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธเปนสําคัญ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร างความมี สว นรว มของคนในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต (ศูน ย หัว หิน ) เพื่ อให คนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)วาเขาเปนสวนหนึ่งในองคกร การที่เขาจะทําอะไรไมดีจะสงผลกระทบ
ตอความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) หรือผูอื่นทําอะไรไมดีสงผลกระทบ ตอความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ขั้นตอนแรกในการสรางความรูสึกมีสวนรวม คือ จะตองมีการ
ออกเปนหนังสือ เปนนโยบายวาเราจะทําการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยา งไรใน
การทําหรือวัตถุประสงคในการทําของเราวาเราทําเพื่ออะไร หลักๆ ก็คือการมีการรางนโยบาย (Policy statement)
ออกมากอน ซึ่งก็คือ ระดับผูบริหารที่เปนคนวางนโยบายวาเราคิดจะบริหารความเสี่ยง และมีเรื่องสําคัญอะไรบาง
ที่ตองกําหนดไวในนโยบาย
2. การคนหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ตองอาศัยการศึกษารวมกัน เพราะคนที่อยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) เองเปนคนที่รูมากที่สุดวามีความเสี่ยงอะไรบางในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ศูนยหัวหิน) คนภายนอกไมสามารถไปบอกไดอยางถูกตอง ตองมีการศึกษารวมกันชวยกันมองในแตละเรื่อง ใน
แตละประเด็น ผูบริหารทุกๆ ฝายตองมีตัวแทนเขามาดู เขามาประชุมรวมที่ตองมาพิจารณา และตองระบุออกไปวา
เปน ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ระบุใหไดวาความเสี่ยงมีอะไรบางในองคกร ระบุ
มาเปนรายการวาอันไหนมีลําดับความสําคัญมากที่สุด แลวอันที่เราจะเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงกับมัน
3. การประเมินความเสี่ยง บางสิ่งบางอยางเราอาจจะมองขามไป แตหารูไมวานั่นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และทําใหตองสูญเสียมูลคา เชน กรณีพนักงานขับรถยนตไปรับอาจารยผูสอน ณ จุดนัดหมายไมตรงเวลา ทําให
อาจารยผูสอนตองเขาหองเรียนสาย ผูที่ไดรับความเสียหายก็คือนิสิตนักศึกษา ไดรับการสอนที่ไมเต็มเวลา
หากคํานวณเปนจํานวนเงินก็จะเห็นมูลคาของการสูญเสียมาก กรณี เชน ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมีการกอสราง
อาจทํา ให เกิด ความเสี่ ยงต อชี วิตและทรั พย สิน บุคคล ผูรั บผิด ชอบจะต องมี ระบบปองกัน อัน ตรายจากบริ เวณ
ดังกลาว ซึ่งถาเกิดเหตุการณขึ้นอาจตองเสียหายถึงระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เปนตน
4. เลือ กวิธี การจัด การกับ ความเสี่ ยง เมื่อ เราสามารถรู ไดว าความสูญเสีย และความเสี่ยงมีอ ะไรบา ง
เราจะมาเลือกวิธีการที่คุมที่สุดและที่สําคัญ คือ สอดคลองกับวัฒนธรรม และสภาวะแวดลอมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)ของเรา และสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวยเพราะฉะนั้ นในขั้นตอนนี้
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
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เราจะตองใชความรูหลายดานในการที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะกับความเสี่ยงในแตละดานที่เราจะบริหารการบริหาร
ความเสี่ยง
5. การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance monitoring) เมื่อได Implement ไปแลว มีปญหาอะไร
เกิดขึ้น ต องมีการปรับ (Fine tune) ปรั บแกที่เ ราเลือกใชหรือ ไม เราอาจจะเลือกวิธี การนี้ไ ปแลว ปรากฏว า
พอลองใช ไปแล วไม สอดคล องกับ สังคมเรา กับ วัฒนธรรมองค กรเรา เช นนั้ นก็ ใช ไ มไ ด จึ งต องมาปรับ แก
ตางๆ เหลานี้เปนตน
ในขั้นตอนของการประเมินตองใชหลักทางสถิติ โดยอางอิงหลักความนาจะเปนทางสถิติ ดูวา
ความสูญเสียมีการแจกแจงอยางไรถาเปนความเสี่ยงที่ไมขึ้นกับกรณีที่กําลังพิจารณา มันจะมีการแจกแจงที่เรา
สามารถจะดูไดวามีลักษณะอยางไร ลักษณะตัวอยางของการแจกแจง เชน ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไมเกิด โดย
มีโอกาสจะเกิดขึ้น 40% เราตองมีขอมูลจึงจะสามารถทําเชนนี้ได แตในทุกฝายที่เริ่มตนทําการบริหารความเสี่ยง
มักจะไมมีขอมูล ไมมีการแจกแจงความนาจะเปนแบบที่เราตองการ เพราะฉะนั้นที่เราจะมีไดเต็มที่ คือ มาก กลาง
ต่ํา หรือวาจะแบงเปนลําดับที่ เชน 5,4, 3, 2 และ 1 วามากนอยแคไหน และวิธีการที่เราจะจัดการโดยยังไมมีความ
นาจะเปน (Probability) เขาไปเทาไร

แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง
ในการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา ตามองคป ระกอบและตั ว บ งชี้ ข องสํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดใหแนวทางปฏิบัติที่ดีของการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารไวดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองคประกอบ ของคณะกรรมการ
ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ดานตาง ๆ ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. การจัด ลํา ดับ ความสํา คัญของความเสี่ ยง ปจ จัย เสี่ ยง สามารถพิ จารณาจาก มิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ สงผลกระทบตอเปาหมายองคกร
ไดงายขึ้น
4. มาตรการหรื อแผนการจั ดการความเสี่ ย งเพิ่ มเติ ม สามารถใช แนวคิด ของ 4 T เข ามาชว ย คื อ
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอนหรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบู ร ณาการความเสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการควบคุ ม
หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคกร รวมทั้งการ
บริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
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ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน
ความเสี่ยง
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน /
โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สํานัก / สถาบัน
2. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดย
ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม
3. การประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact)
โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
4. การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยูแลว
วาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมเพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. การบริ ห าร / จั ด การความเสี่ ยง เป นการนํ า กลยุ ท ธ มาตรการ หรื อแผนงาน มาใช ป ฏิบั ติใ น
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สํานัก / สถาบัน/ ศูนยการศึกษา เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย
ของผลกระทบ ในการดําเนินงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ
6. การรายงาน เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขางตนที่ได
ดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายมหาวิทยาลัยรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
7. การติดตามผล และทบทวน เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงวา
มีความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง (แนวทางเลือกที่ 1)
1 . ระบุประเด็น
หรือขอบเขตการ

2. ระบุความเสี่ยง
และประเมินความ
รุนแรง

3..กําหนด
วัตถุประสงคในการ
บริหาร

4.ระบุการจัดการความ
เสี่ยงที่ปฏิบัติอยูและ
บันทึกไว

5.ลงมือจัดการความเสี่ยง

7. การสื่อสารใหกับ
ผูเกี่ยวของสําคัญ

6. กํากับติดตามและ
ทบทวนการดําเนินการ

1 . ระบุประเด็นหรือขอบเขตการ เปนการระบุประเด็นที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแหลงขอมูล อาจมา
จากการทํา workshop กับผูเกี่ยวของ จากคูมือการปฏิบัติงานตางๆ จากเอกสารรายงาน
2. ระบุความเสี่ยงที่ตองเผชิญในแตละประเด็น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และความเปนไปไดของ
การที่จะจัดการ
3. กําหนดวัตถุประสงคในการที่จะจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. กําหนดกิจกรรมที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาจรวมทั้ง การพัฒนาบุคลากร การสอน
งาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน อาจตองใช IT เขามาชวย หรือ อาศัยผูเชี่ยวชาญภายนอก
5. ดําเนิน งานกับ เปาหมายที่กํ าหนดและอาจมีการริเริ่มสิ่งใหมๆให ส อดคล องกับสภาพการณ ทั้ งนี้ตอ ง
แนใจวา มีทรัพยกรเพียงพอ ทั้ง คนเงินและความชํานาญ
6. คงดําเนินการในกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตอและอาจใชวิธีใหมตามความเหมาะสม
7. ความเสี่ยงไมใชสิ่งคงที่ อาจมีความเสี่ยงใหมๆเกิดขึ้น มีการตรวจสอบกลยุทธที่ใชเพื่อใหการวางแผนที่
ทันสมัย
8. ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ทั้งผูบริหารและบุคลากรผูรวมงาน
• การจัดระดับความเสี่ยง
• อะไรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวสรางความเสียหายระยะสั้น สงผลตอความเชื่อมั่นขององคกร เห็นเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของสถาบัน ตองแกไขโดยเรงดวน และมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นบอยๆ
• อะไรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวสรางความเสียหาย ระยะสั้นสงผลตอความเชื่อมั่นขององคกร เห็นเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย แตมีโอกาสในการเกิดไมบอย
• อะไรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวสงผลในระยะยาว ความเสียหายอาจจะไมรุนแรงในระยะตน แตบั่น
ทอนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต และมีโอกาสเกิดขึ้นบอย
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•
•
•
•
•
•
•

อะไรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวสงผลในระยะยาว ความเสียหายอาจจะไมชัดเจน แตบั่นทอนหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต และมีโอกาสในการเกิดไมบอย
ลักษณะการจัดการกับความเสี่ยง
การจัดการในลักษณะการยอมรับในความเสี่ยง : ทําใจ หาแหลงรอง
การจัดการในลักษณะที่ทําใหความเสี่ยงลดระดับความสําคัญ(รุนแรง) ลง เชน เพิ่มทรัพยากร ขยายเวลา
การจัดการในลักษณะการกระจายความเสี่ยง
การจัดการในลักษณะการถายโอน โยกยายความเสี่ยงไปหนวยงานอื่น
การจัดการในลักษณะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนขอบเขต หาผูเชี่ยวชาญมาชวย

แผนภาพที่ 3 แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง (แนวทางเลือกที่ 2)
การสื่อสาร

6. การรายงาน

2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม

7. การติดตามผล และทบทวน

1. การกําหนดวัตถุประสงค

5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives)
วั ตถุ ป ระสงค หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการทํ า ให สํ า เร็ จ หรื อ ผลลั พ ธ ข องการดํ า เนิ น การ การกํ า หนด
วัตถุประสงคในมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ไดแก
1.1 วัตถุ ประสงค ระดับ มหาวิทยาลัย หรือ องค กร (Corporate Objective) เปนวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจําป
1.2 วั ตถุ ป ระสงค ร ะดั บ คณะ สํ า นั ก สถาบั น หรื อ โครงการ / กิ จ กรรม (Activities Objective)
เปนวัตถุประสงคข องการดําเนิ นงานตามพั นธกิจ ของแต ละหน วยงาน หรื อวัตถุ ประสงคของแตละโครงการ /
กิจกรรม ซึ่งตองสอดคลองและสนับสนุนกับวัตถุประสงคในแตละระดับที่สูงขึ้น
1.3 วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เปนวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลัก
ที่สําคัญที่ตอบสนองใหการดําเนินงานของแตละงาน / โครงการ / กิจกรรม บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
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ตารางที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของงานตามพันธกิจของหนวยงาน และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก
งาน
1. ......................

วัตถุประสงคของงาน
1 .............................

ขั้นตอนหลัก
1. .......................................

2. .......................................
3. .......................................

วัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก
1. .............................................
2. ............................................
3. ............................................
1. ............................................
2. ............................................
1. ............................................

2. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
(ตนเหตุของความเสี่ยง) ที่เกี่ยวของกับงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบตอการบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงคของขั้นตอน
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
(จากตารางที่ 1)
1. ............................ 1. .................................
1. ......................................... 1.1 ...............................................
1.2 ..............................................
2. ................................
2. ......................................... 2.1 ..............................................
3. ................................
3. ........................................ 3.1 ..............................................
3.2 ..............................................
2. ........................... 1. ................................
2. ................................
3. .......................... 1. ...............................
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ย ง ที่ มีผ ลกระทบต อ การบรรลุวั ตถุ ป ระสงค ของกระบวนการทํ า งานของหนว ยงานหรื อ ขององค ก ร
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
3.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เป น การกํ า หนดเกณฑ ที่ จ ะใช ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ได แ ก ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนว ยงานขึ้น ซึ่งสามารถ
กํา หนดเกณฑ ไ ด ทั้งเกณฑ ใ นเชิ งประมาณและเชิ งคุ ณภาพทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กับ ข อ มู ล สภาพแวดล อ มในหน ว ยงาน
ตัวอยางเชน

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
สูง
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปตอครั้ง
นอย
2-3 ปตอครั้ง
นอยมาก
5 ปตอครั้ง

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
> 10 ลานบาท
สูง
> 250,000 บาท - 10 ลานบาท
ปานกลาง
> 50,000 – 250,000 บาท
นอย
> 10,000 - 50,000 บาท
นอยมาก
ไมเกิน 10,000 บาท

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
คอนขางรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
นอย
มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
นอยมาก
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หนา 24

ผลกระทบของความเสี่ ยง

ตัวอยาง ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4

สูงมาก

3

สูง

2

ปานกลาง

1

นอย
1

2

3

4

5

โอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง
3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป นการนํา ความเสี่ ยงและป จจั ยเสี่ย งแตล ะป จจั ยที่ ระบุไ วมาประเมิ นโอกาส (Likelihood) ที่จ ะเกิ ด
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให
เห็นถึ งระดับของเสี่ ยงที่แ ตกต างกัน ทํา ใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ย งไดอ ยางเหมาะสม โดยอาศั ย
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ทั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน อยเพี ย งใด ตามเกณฑ มาตรฐานที่กํ าหนด (ใส ผ ลการประเมิ นในตารางที่ 3 หรือ RM_SDU 3 ช อง
“โอกาส”)
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) วามีระดับความรุนแรง หรือมีความ
เสี ย หายเพี ย งใด ตามเกณฑมาตรฐานที่ กํา หนด (ใสผ ลการประเมิ น ในตารางที่ 3 หรือ RM_SDU 3 ช อง
“ผลกระทบ”)
ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค
ของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(จากตารางที่ 2 หรือ RM_SDU 2)
1. ...................... 1. ..................... 1. ...................... 1.1 ........................
1.2 .......................
2. .................... 2. ..................... 2.1 .......................
3. .................... 3. ..................... 3.1 ......................
3.2 ......................
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

2
1
1
1
2

5
4
5
4
5

สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูงมาก

1
3
2
3
1

หนา 25

3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย / หนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) (ใสผลการประเมินในตารางที่ 3 ชอง “ระดับความเสี่ยง”)
3.4 การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับความเสี่ย งแลว จะนํ ามาจัดลําดับ ความรุนแรงของความเสี่ ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน เพื่อพิ จารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่ สําคัญใหเหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ ยงที่เกิดจากความสั มพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ย ง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได โดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย
(ใสผลการประเมินในตารางที่ 3 หรือ RM_SDU 3 ชอง “ลําดับความเสี่ยง”) จากนั้นเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง
มาก และหรือสูง มาจัดทําแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
4. การประเมินมาตรการควบคุม
เป น การประเมิ น กิ จ กรรมที่ กํา หนดขึ้ น เพื่ อเป น เครื่ อ งมื อช ว ยควบคุ มความเสี่ ย งหรื อป จ จั ย เสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานตางๆ ที่จะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่ตองการ
สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานอยูแลว
เชน การอนุมัติ การลงความเห็ น การตรวจสอบ การทบทวนประสิ ทธิ ภาพของการดํ าเนินงาน การจัด การ
ทรัพยากร และการแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุม
การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน
2. การควบคุมเพื่อ ใหตรวจพบ (Detective Control) เป น วิธี ก ารควบคุ มที่ กํ าหนดขึ้ น เพื่ อ คน พบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง
3. การควบคุ มโดยการชี้แ นะ (Directive Control) เปน วิธีก ารควบคุ มที่ส งเสริมหรือกระตุ นให เกิ ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี
4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่องมือ
ดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม
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การประเมินมาตรการควบคุม มีขั้นตอนดังนี้
1. นําเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และหรือสูง (ใสในตารางที่ 4 หรือ RM_SDU 4
ชอง “1” ) มากําหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น (ใสใน
ตารางที่ 4 หรือ RM_SDU 4 ชอง “2” )
2. พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลวหรือไม
(ใสในตารางที่ 4 หรือ RM_SDU 4 ชอง “3”)
3. ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม (ใสใน
ตารางที่ 4 หรือ RM_SDU 4 ชอง “4”)
ตารางที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอนหลัก / ปจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
(จากตารางที่ 3 เฉพาะปจจัยเสี่ยงที่อยู
ในระดับสูงมาก และหรือสูง)
(1)
(2)
1. ....(ขั้นตอนหลัก).........
1.1 …………………………………
1.1 ……(ปจจัยเสี่ยง).............

การควบคุม
ที่มีอยูแลว
(3)

ผลการประเมิน
การควบคุมที่มีอยู
แลววาไดผลหรือไม
(4)

?

?

1.2 ……(ปจจัยเสี่ยง).............

1.2 ………………………………….

√

?

1.3 ……(ปจจัยเสี่ยง).............

1.3 …………………………………

√

√

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
√ = มี
× = ไมมี
? = มีแตไมสมบูรณ
เครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย
× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย
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5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง
การบริหาร /จัดการความเสี่ยง เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัย หรือ คณะ /
สถาบั น /สํานั ก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ย ง หรือ ลดความเสีย หายของผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น จากความเสี่ ยงในการ
ดําเนินงานตามงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไม เพียงพอ แลวนํามาวางแผน
จัดการความเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานให
เหมาะสมกับสถานการณได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาใน
การจั ดการหรือป องกั นความเสี่ย งที่ตอ งเสี ยคาใชจายในการสร างระบบควบคุม แต อยางไรก็ตามหากหน วยงานเลือ กที่จ ะ
บริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการ
ทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูในระดั บที่หนวยงาน
ยอมรับได เชน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงให
หนวยงานอื่น ชวยแบ งความรับผิด ชอบไป เชน การทํา ประกัน ภัย /ประกันทรัพยสิ น กับ บริษัทประกัน หรือการจา งบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไม
อาจยอมรับความเสี่ยงได จึงตองตัดสินใจยกเลิกงาน / โครงการ / กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป
วิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของหนวยงานนั้นๆ
เชน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียวแตสามารถควบคุมไดหลายความเสี่ยง หรือบางหนวยงานอาจเลือ กการ
ควบคุมหลายวิธีรวมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสําคัญเพียงเรื่องเดียว เปนตน
ดังนั้นเมื่อหนวยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแลว
ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอยางเปนระบบ
โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ซึ่งผูบริหารจะเปนผูกําหนดระดับความเสี่ยงที่หนวยงานยอมรับได
2. พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน (Cost) ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุม กับผลประโยชน (Benefit) ที่
จะไดรับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกลาว วาคุมคาหรือไม
3. กรณีที่หนวยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกําหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
4. สําหรับในรอบปถัดไป ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
หรือไมไดดําเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หากพบวายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิ ารของหนวยงาน ใหนํามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก และ
ความเสี่ยงที่ยัง
ปจจัยความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เหลืออยู
(1)
(2)
(3)
(จากตารางที่ 4 หรือ RM_SDU 4 เฉพาะที่มีเครื่องหมาย ×
และ ?)
1. ..(ขั้นตอนหลัก)..
วัตถุประสงค
1. .........................
2. ………………..

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)
(ระบุวิธยี อมรับ /
ลด / กระจาย /
หลีกเลี่ยง)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

หมายเหตุ
(6)

1. .......................... 1. .......................... 1. วิธ.ี ........โดย...... ..(วัน เดือน ป)..
..ผูรับผิดชอบ..
2. ……………….. 2. ……………….. 2. วิธ.ี ........โดย...... ....................

6. การรายงาน
เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง วามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือไม ถายังมี
เหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ย งนั้นอยางไร เสนอตอผูบริหารเพื่อใหทราบและ
พิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ซึ่งหลังจากหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมากและหรือสูง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว ใหจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เสนอขอความเห็น ชอบจากคณบดี /ผู อํ า นวยการ และจั ด ส งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ เสนอ
อธิการบดีทุกสิ้นปงบประมาณ
ตารางที่ 6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยงที่ยัง การจัดการความ กําหนดเสร็จ/
เหลืออยู
เสี่ยง
ผูร ับผิดชอบ
(2)
(3)
(4)
(จากตารางที่ 5)

สถานะการ
ดําเนินงาน *
(5)

วิธีการติดตาม
และปญหาอุปสรรค
(6)

 สถานะการดําเนินงาน :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ
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7. การติดตามผล และทบทวน
การติดตามผล เปนการติ ดตามผลภายหลังจากไดดํา เนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจว า
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้ นมีประสิทธิภ าพ ทั้ งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสํา เร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ
วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ
1. เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่
ไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม
2. เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนดหรือไม สามารถ
ลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไว
ขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้ง
กําหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ
ตามปกติ ของหน วยงาน โดยมากมัก อยู ในรูป กิ จกรรมการบริห ารและการกํ ากั บดู แลตามหน าที่ ประจํ าของบุ คลากร เช น
การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา เปนตน
การทบทวน เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหทันสมัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป
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บทสรุป
ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแลว ยังสามารถ
ประยุกตใชกับงานทุกอยางได ตั้งแตโครงการใหญ ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจําวัน การตระหนักถึงความผิดพลาด
และเตรียมแผนรองรับกอนที่จะเกิดขึ้นยอมดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ
ทําใหประสบความลมเหลวหรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน
สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบดวย
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง
2. การมีทีมงานที่เขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทั่วทั้งองคกร
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม
4. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
5. สรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร

แตทั้งนี้ในองคกรก็อาจมีขอจํากัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ไมบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค เชน
1. การตัดสินใจของฝายบริหาร โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรที่กําหนดไว
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษที่ไมไดคาดมากอน
4. การทุจริตในหนวยงาน ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายที่เสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวาผลตอบแทนที่ได
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เอกสารอางอิง
พิสัณห นุนเกลี้ยง (2550). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวางระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธใน
มหาวิทยาลัย วันที่ 5-6 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร.

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หนา 32

ภาคผนวก 1
แบบฟอรมที่ใชในการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 6
1. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.1
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หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย (ตามระเบียบฯ ขอ 6)
แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน

(หัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงาน / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)

การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ...... เดือน
................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ...... เดือน...........….. พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนด อยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิ นวาด วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระบบการ
ควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอย) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ
(ชื่อสวนงานยอย) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการ
ใช ทรั พยากร ซึ่ งรวมถึงการดูแ ลรั กษา ทรัพ ยสิ น การป องกัน หรื อลดความผิ ดพลาด ความเสีย หาย การรั่ว ไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบั ติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช
โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการ
ควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให
หนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบ
ได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัด
ดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมิ นดังกลาวเชื่อวา การควบคุมภายในของ (ชื่อส วนงานยอย) สํ าหรับ งวดตั้ งแตวั นที่ ..... เดือน
....................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน.................... พ.ศ. ....... เปนไปตาม มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัด
ตามวรรคสอง
ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว
ลายมือชื่อ...................................................
(ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง…........................................
วันที่....... เดือน....…............... พ.ศ. ....……
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แบบ ปย. 1/ปอ. 2
ชื่อหนวยงาน (มหาวิทยาลัย/คณะ/ สํานัก/ สถาบัน)
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ..................
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1 ..............................................................................
1.2 ..............................................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ..............................................................................
2.2 ..............................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ..............................................................................
3.2 .............................................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ..............................................................................
4.2 ..............................................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 ..............................................................................
5.2 ..............................................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................................................................
ชื่อผูรายงาน....................................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยงาน)
ตําแหนง..........................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .....................
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2. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

(1)

(2)

1 สภาพแวดลอมการควบคุม
2 การประเมินความเสี่ยง
3 กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมทั่วไปในองคกร
กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศ
การควบคุมระบบงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมิน :-

ชื่อผูรายงาน
ตําแหนง
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3. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2-1
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
รายงานผลประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

1 สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1 การมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
1.2 ความรู ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3 นโยบายและวิธีการบริหารดานทรัพยากรบุคคล
1.4 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
1.5 ปรัชญา และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
1.6 โครงสรางองคกร
สรุปผลการประเมิน :-

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

การประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงคขององคกร
วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
การระบุปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในชวงของ
การเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการประเมิน :-
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จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

3. การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุมทั่วไปในองคกร
3.1 หลักการทั่วไป
3.2 การควบคุมทั่วไป
3.3 กิจกรรมการควบคุม
3.4 ใหหนวยงานบันทึกการควบคุมภายในเปน
ลายลักษณอักษร
สรุปผลการประเมิน :-

จุดที่ประเมิน
- กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศ
3.1 การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทั่วทั้งองคกร
3.2 การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอร
3.3 การควบคุมการเขาถึง
3.4 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน
3.5 การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
3.6 การแบงแยกหนาที่
3.7 ความตอเนื่องของการบริการ
สรุปผลการประเมิน :-
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จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

- การควบคุมระบบงาน
3.1 การควบคุมการอนุมัติ
3.2 การควบคุมความครบถวน
3.3 การควบคุมความถูกตอง
3.4 การควบคุมการแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ประมวลผล และแฟมขอมูล
สรุปผลการประเมิน :-

จุดที่ประเมิน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 สารสนเทศ
4.2 การสื่อสาร
สรุปผลการประเมิน :-

จุดที่ประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
5.2 การประเมินรายครั้ง
5.3 การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
สรุปผลการประเมิน :หมายเหตุ สัญลักษณ
 กรอกในคอลัมน มี/ใช กรณีมีการปฏิบัติ

ชื่อผูรายงาน …………………………………



กรอกในคอลัมน มี/ใช กรณีมีการปฏิบัติแตควรมีการปรับปรุง

ตําแหนง …………………………..

X

กรอกในคอลัมน ไมมี/ไมใช กรณีไมมีการปฏิบัติ

วันที่ ……/……………………/………

N/A กรอกในคอลัมน ไมมี/ไมใช กรณีไมมีเรื่องเกี่ยวของ
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4. รูปแบบรายงาน: แบบ ติดตาม ปย.3
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ................................................ ถึง วันที่ ……………………………………
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม

จุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ*

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



* สถานะการดําเนินการ:
= ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด

*

= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด

х
θ

= ยังไมดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน .........................................................
ตําแหนง .........................................................
วันที่ ........./.............................../............

= อยูระหวางการดําเนินการ
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5. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสย.1
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
แบบประเมินความเสี่ยงระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
วัตถุประสงคของการควบคุม

1. พันธกิจ..........

(1)
1.1 เพื่อ.... 1.1.1 ความเสี่ยงดาน.....

จุดออนของการควบคุม โอกาสที่
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู จะเกิด
(2)
1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย

หมายเหตุ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
ระดับสูง
1. ปองกัน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
โอกาสเกิดสูงแตผลเสียหายต่ํา
2. ลด/ควบคุมความเสี่ยง
โอกาสเกิดต่ําแตผลเสียหายสูง
3. โอนความเสี่ยง
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(3)

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สาเหตุ

การจัดการความเสี่ยง
(มาตรการ/กิจกรรม)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผูรายงาน...................................................
...................................................
วันที.่ ......./.............................../.........

ตําแหนง
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6. รูปแบบรายงาน: แบบ ปม.
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
แบบประเมินการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
กระบวนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่มีอยูและ
สาเหตุ
(2)

1. พันธกิจ.......... 1.1 เพื่อ 1.1.1 ความเสี่ยงดาน.....

1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย
1.1.1.2 ความเสี่ยงยอย

วัตถุประสงค
ของการควบคุม
ดาน...
(3)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)
(4)

การควบคุม
ที่มีอยู
(5)

การประเมินผล
การควบคุม
(6)

จุดออนและ
สาเหตุ
(7)

การปรับปรุง
การควบคุม
(8)

ชื่อผูรายงาน..............................................
ตําแหนง...................................................
วันที่........./...................../..................
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7. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.3
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การ
ปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. พันธกิจ.......... 1.1 เพื่อ 1.1.1 ความเสี่ยงดาน....

1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย
1.1.1.2 ความเสี่ยงยอย

ชื่อผูรายงาน .........................................................
ตําแหนง .........................................................
วันที่ ........./.............................../............
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แบบประเมินความเสี่ยง รอบที่ …………….. ปงบประมาณ …………
หนวยงาน.......................................................................................................................

นอย

ปานกลาง

โอกาสที่จะเกิด
มาก

นอย

ระบุ

ปานกลาง

งานที่รับผิดชอบ/
พื้นที่

ระดับความรุนแรง
มาก

ระดับที่

แหลงกําเนิดความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สาเหตุการเกิด
ความเสี่ยง

แนวทางแกไข
ปรับปรุง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผูจัดทํา.....................................................................................................เบอรติดตอ................................... คณบดี/ผูอํานวยการ..........................................................เบอรติดตอ.................................

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หนา 44

8. รูปแบบรายงาน: แบบ ติดตาม ปอ.3

วัตถุประสงคของการควบคุม

ชื่อหนวยงาน (หนวยรับตรวจ)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ................................................ ถึง วันที่ ……………………………………
จุดออนของการควบคุมหรือ งวด/เวลาที่พบ
การ
กําหนดเสร็จ/
สถานะการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
จุดออน
ปรับปรุง
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ*

(1)

* สถานะการดําเนินการ:
= ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
х = ยังไมดําเนินการ

(2)

(3)

(4)

(5)

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(6)

(7)

ชื่อผูรายงาน .........................................................
ตําแหนง .........................................................
วันที่ ........./.............................../............

θ = อยูระหวางการดําเนินการ
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9. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสอ.1
ชื่อหนวยงาน (ระดับหนวยรับตรวจ)
แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการ
โอกาสที่
ควบคุมหรือความเสี่ยง จะเกิด
ที่ยังมีอยู

(1)
1. พันธกิจ
..........

1.1 เพื่อ

1.1.1 ความเสี่ยงดาน.....

(2)
1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย

(3)

หมายเหตุ

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สาเหตุ

การจัดการความเสี่ยง(มาตรการ/
กิจกรรม)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผูรายงาน..................................................

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ระดับสูง

ตําแหนง.................................................
ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
1. ปองกัน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

โอกาสเกิดสูงแตผลเสียหายต่ํา

2. ลด/ควบคุมความเสี่ยง

โอกาสเกิดต่ําแตผลเสียหายสูง

3. โอนความเสี่ยง

ระดับต่ํา
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วันที่......../.............................../.........

4. ยอมรับความเสี่ยง
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10. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.3
ชื่อหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ..................
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การ
ปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. พันธกิจ.......... 1.1 เพื่อ 1.1.1 ความเสี่ยงดาน....

1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย
1.1.1.2 ความเสี่ยงยอย

ชื่อผูรายงาน .........................................................
ตําแหนง .........................................................
วันที่ ........./.............................../............
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