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บทที่ 1 

ขอบเขตทั่วไป 
 
หลักการและเหตุผล  
  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ภายใตกรอบนโยบายแผนกลยุทธสู
เปาหมายและแผนการดําเนินงาน ในชวงป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ตามนโยบายของทานผูอํานวยการศูนยหัวหิน “เนน
การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพภายในหนวยงานตางๆ รวมท้ังศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการและการบริหารบุคคลใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน สอดคลองกับหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี และ
เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต” โดยไดกําหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยหัวหินในดานแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ขอหนึ่งวา มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานในศูนยหัวหินท่ีตองเนนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเปนสําคัญท่ีมีผลตอการ
ใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ โดยใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
เปนกลไกควบคุมภายใน 

เพื่อใหการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางนโยบาย ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา 
วิจัย บริการสังคม การบริหารจัดการท่ีดี และโครงการตามแผนการดําเนินงาน โดยสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ
กําหนดใหเปนแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนกลไกหนึ่งในการ
บริหารงาน  อีกท้ังระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการจะตองมีการประเมินความเสี่ยง ท้ังใหมีการจัดวางระบบ การกํากับ
ดําเนินงานดานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ในขณะท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อชวยสนับสนุนใหการบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว นําไปสูการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาและการแขงขันได โดยลดความเสียหาย หรืออยูใน
ระดับท่ียอมรับได สามารถประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ มีรูปธรรม โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรและกลยุทธเปนสําคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) 
ไดใหความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเปนการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ความเสี่ยงท้ังหมดใหครอบคลุมทุกพันธกิจ ท้ังดานการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควบคูกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปน
กระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุความเสี่ยง การประเมิน  การควบคุม และการสื่อสารความเสี่ยงใหครอบคลุม       
ท่ัวท้ังศูนย ใหการมีสวนรวมจากผูบริหาร และจากทุกคนภายในศูนยหัวหิน   
 เพื่อใหนโยบายของศูนยเกิดสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) จึงไดจัดทําคูมือ 
การบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 
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วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเส่ียง 
1.  เพื่อใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติการ  ใชเปนหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3.  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่องท่ีเปนแนวทาง

เดียวกัน 
4.  เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ  ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

กลยุทธของมหาวิทยาลัย 
5.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของศูนยหัวหิน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชประกอบการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและ 
ทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณท่ี
อาจทําใหศูนยหัวหินเกิดความเสียหาย สําหรับประโยชนท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยง มีดังนี ้

1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยคณะกรรมการ
และผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ สามารถทําหนาท่ีในการกํากับดูแลศูนยไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) สรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในศูนยหัวหิน การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความสี่ยง ซึ่งต้ังอยูบน
สมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักของศูนยหัวหิน รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงท่ีสําคัญท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําใหบุคลากร
ภายในศูนยหัวหินมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจของศูนย ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบทางลบตอ
ศูนยหัวหินไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุท้ังปจจัยภายในองคกร (เชน วัฒนธรรม โครงสราง
องคกร และบุคลากร เปนตน) และจากปจจัยภายนอกศูนยหัวหิน (เชน การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน) 

4) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน ชวยใหผูบริหารมีความม่ันใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการ
อยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจดาน
ตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และสามารถปกปองผลประโยชนรวมท้ังเพิ่มมูลคาใหแกศูนยหัวหิน 

5) ชวยใหการพัฒนาศูนยหัวหินเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคของศูนย
หัวหิน และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 

6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสาหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่าและกิจกรรมท่ีมีความ
เสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกันเปนตน 
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บริบทองคกร 
 

1.1 ประวัติความเปนมา 
 

 จากปรัชญาท่ีวา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูท่ีไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” ทําใหในป  
พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดจัดทําโครงการรวมมือบริหารการจัดการข้ึนระหวางวิทยาลัยนานาชาติ 
แสตมฟอรดกับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ท้ังนี้ศูนยการศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
จึงเกิดข้ึน โดยใชช่ือวา ศูนยแสตมฟอรด  
 พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดยายสถานท่ีการจัดการเรียนการสอนมารวมมือกับสถาบันการบิน
พลเรือน และเปลี่ยนช่ือจากศูนยแสตมฟอรดเปนศูนยหัวหิน เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมนิติศาสตร  
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) เปนครั้งแรก 
 พ.ศ. 2546 จากโครงการรวมมือระหวางสถาบันการบินพลเรือนกับสถาบันราชภัฎ  สวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากร จึงจัดใหมีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจ   การบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม 
ข้ึนเปนครั้งแรก เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุน 4 และระดับปริญญาตรีภาค
สมทบ รวม 4 โปรแกรมจาก 3 โปรแกรม คือ รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจโดยจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบ   บล็อกคอรส  (4 ภาคเรียนตอปการศึกษา) 
 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน” เปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
ศูนยหัวหิน” ต้ังแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 และเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรม
อุตสาหกรรมทองเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจการบินและแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม,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 จากการขยายตัวทางการศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน จึงได
ประสานกับกรมธนารักษจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อขออนุญาตใชพื้นท่ีทาอากาศยานหัวหิน ในการกอสราง
อาคารเรียน 3 ช้ัน 1 อาคารเรียน โดยเปนอาคารเรียนถาวรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เปดใช
งานในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2548 สําหรับการเรียนการสอนยังคงเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 
โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม  เปดสอนระดับ 
ปริญญาตรีภาคสมทบ (บล็อกคอรส) 4 โปรแกรม คือ นิติศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, พัฒนาชุมชน และ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาบริหารการศึกษา, สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตร
ผูบริหารยุคใหม และสาขารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรผูบริหาร CEO และระดับปริญญาตรีภาคสมทบ บล็อก
คอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนาชุมชน 
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   ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดจัดทําโครงการรวมมือระหวาง
นักศึกษาชาวมุสลิมท่ีมีผลการเรียนดีและไดรับทุนการศึกษา เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน และธุรกิจโรงแรม ท่ีศูนยหัวหิน เปนตนไป 

ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนยหัวหิน ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจการทองเท่ียว  

 พ.ศ. 2550 สืบเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  และโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบ
ตอโครงสรางขององคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนรูปแบบ  วิธีการ เทคนิค  และการจัดการท่ีเคยใชในทศวรรษ
ท่ีผานมาไดกลายเปนอดีตไมสามารถใชแนวทางในการคลี่คลายวิกฤติหรือแกไขปญหาไดอีกตอไป  ดังนั้น  
ผูบริหารภาครัฐและเอกชน และคณาจารยท่ีทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ดานการจัดการสมัยใหมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  จําเปนตองมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดผลิตผลและ
นวัตกรรมทางดานการจัดการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและชวยใหการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแขงขันกับองคกรท้ังในระดับทองถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศูนยหัวหิน จึงมีการจัดทําโครงการความรวมมือทางดานการเรียนการสอน
และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อาทิเชน มหาวิทยาลัยกวางสี มหาวิทยาลัยครูกวางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 พ.ศ. 2551   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินไดเล็งเห็นวาการศึกษามีความสําคัญอยางมาก   
ตอการพัฒนาประเทศและเยาวชน ศูนยหัวหินจึงไดจัดการเรียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาและเปนการ
สงเสริมการศึกษาสงออก รวมถึงการศึกษาขามชาติ เชน ในแขนงวิชาธุรกิจการบิน นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาท่ีสองแลว ยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสามใหนักศึกษา ไดแก 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอาหรับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตรธุรกิจการบินก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งท่ี
เปนทางเลือกใหม และอนาคตใหมใหกับนักศึกษา 

 พ.ศ.2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีโครงการความรวมมือดานการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย เวียนนา ประเทศออสเตรีย 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน สามารถมีผลการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศได อาทิ งานวิจัยเรื่อง “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆใน
สังคมไทยปจจุบัน”  และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพาณิชย 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีสโลแกนท่ีใชในการพัฒนานักศึกษาใหเปนท่ี
ยอมรับของตลาดแรงงาน คือ “สุขภาพดี จิตใจงาม บริการเยี่ยม” ซึ่งจากสโลแกนนี้ศูนยหัวหินจึงสอดแทรก       
การฝกปฏิบัติในดานของการเจริญสมาธิ และการออกกําลังกายใหกับนักศึกษาเพิ่มเติม โดยศูนยหัวหินไดดําเนิน
กิจกรรมเหลานี้มาโดยตลอดท่ีเริ่มมีการจัดต้ังศูนย ซึ่งในปจจุบัน ศูนยหัวหินไดรับกระแสตอบรับจากหนวยงาน
ภายนอกตางๆ ท่ีมีตอนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาท่ีเปนบัณฑิต  
 
 
 
 
 



 
 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา หนา 5 
 

1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 
 
ปรัชญา : 

 เปนศูนยการศึกษาท่ีมีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในดานอุตสาหกรรมบริการ 
 
วิสัยทัศน : 
 เปนศูนยการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรมบริการ  ดานธุรกิจ
การบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเท่ียว ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนพลวัตซึ่งเปนท่ียอมรับ    
ในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 
พันธกิจ : 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและเปนท่ีตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพ
เฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในดานสุขภาพรางกายและคุณธรรม
จริยธรรม 

3. สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาความ
เขมแข็งชุมชน  สังคม  และประเทศ  โดยการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีคํานึงถึงการปรับตัวลวงหนา เพื่อพรอมรับแนวโนมบริบทท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง  และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การใหบริการวิชาการเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานงานบริการ 
3. การสรางความรู  ความเขาใจ  และความภูมิใจ  ในคุณคาวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
4. การพัฒนาผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชนแกทองถิ่น  ชุมชน  และสังคม 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 
เปาประสงค 

1.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มมากข้ึน 
2. บัณฑิตมีเอกลักษณดานบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานบริการและมีคุณสมบัติโดดเดนดาน

ภาษาตางประเทศ 
3.  นักศึกษา และประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมไทยและรวมสืบสานประเพณี   

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 4.  ศูนยหัวหิน ชุมชน สังคม ไดรับประโยชนจากงานวิจัยท่ีสรางข้ึน 
 5.  ศูนยหัวหินสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได 
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กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 2 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง 
กลยุทธท่ี 3  สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธท่ี 4 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นและชุมชน 
กลยุทธท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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โครงการบริหารงานของ ศูนยหัวหิน 

 
 
 

ผูชวยฯ ฝายวิชาการ ผูชวยฯ ฝายบริหาร ผูชวยฯ ฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยฯ ฝายแผนและพัฒนา 
 ปริญญาตรีภาคปกติ 

- ธุรกิจการบิน 
- ธุรกิจการโรงแรม 
- ธุรกิจการทองเท่ียว 

 ปริญญาตรีภาคปกตินอกเวลา 
    - พัฒนาชุมชน 
    -  บริหารการเงิน 
    -  รัฐประศาสนศาสตร 
    -  การจัดการท่ัวไป 
 งานทะเบียน 
 งานพัฒนาเอกสารและตํารา 
 คณาจารย 

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

 คณะกรรมการนักศึกษา 
   -  งานกิจกรรมนักศึกษา 
   -  งานชมรม 
   -  งานแนะแนว 
   -  ระบบดูแลชวยเหลือนศ. 
   -  งานพยาบาล 
 งานพัฒนานักศึกษา 
 งานระเบียบวินัยและ

ปกครอง 
 งานหอพักนักศึกษา 
   -  หอแคทลียา 
   -  หอชวนชม 
   -  หอบานคุณแม 
   -  หอบานลูกสาว 
   -  หออนันตชัย 
   -  หอพักหัวหินซอย 22 
   -  หอพักสราญรมย 

 งานวางแผนและกลยุทธ 
 งานโครงการ 
 งานประกันคุณภาพ 
 งานขอมูลสารสนเทศ 
 งานพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการ 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี  ฝายศูนยการศึกษา 

ผูอํานวยการ  ศูนยหัวหิน 

สํานักเลขานุการ  ศูนยหัวหิน 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ที่ปรึกษา 

-  แนะแนวหลักสูตรการศึกษา 
-  รับ – สง เอกสาร 

-  งานวิเทศนสัมพันธ 

รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
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บทที่  2 

การบริหารความเส่ียง 
 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
 การบริหารงานในปจจุบันตองยอมรับวา เหตุผลเบ้ืองตนท่ีสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงใน
องคกรก็คือ การท่ีทุกองคกรตอง พยายามสราง หรือเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสีย แมวาความไมแนนอนหลาย
ประการท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน มูลคาขององคกรจะ เกิดข้ึนเพียงใด ข้ึนอยูกับความสามารถของ
ผูบริหารในการตัดสินใจ และการกําหนดกลยุทธการบริหารงานในองคกรนั้นๆ  
 ซึ่งความไมแนนอนของการดําเนินงานในองคกร เปนเสมือนดาบ สองคม คืออาจกอใหเกิดผลลัพธใน
ทางบวกถือวาเปนการใหโอกาสแก องคกร หรืออาจกอใหเกิดทางลบ ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยง ดังนั้นผูบริหาร
จะตองใชโอกาสใหเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธองคกร หรือกําหนดระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีองคกร
สามารถยอมรับได  สิ่งหนึ่งท่ีเราตองยอมรับก็คือ ไมมีองคกรหรือบุคคลใดท่ีจะดําเนินงานอยูในสภาวะแวดลอมท่ี
ปราศจาก ความเสี่ยง ทุกคนหรือทุกองคกรจะดํารงอยูภายใตความเสี่ยงท้ังนั้น  หลักการในการบริหารความเสี่ยง
ไมไดเปนแนวทางในการสรางสภาวะแวดลอมท่ีปราศจากความเสี่ยง แตเปนการทําใหผูบริหารสามารถบริหาร
และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลภายใตสภาวะแวดลอมท่ีมีความเสี่ยง ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง  
จะทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ซึ่งเม่ือเราทราบวาทุกองคกร
ดําเนินงานภายใตความเสี่ยง ดังนั้นผูบริหารแตละคนก็มีระดับของการยอมรับตอความเสี่ยงไดมากนอยตางกัน 
การบริหารความเสี่ยงท่ีดีจะชวยใหผูบริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
ระดับความเสี่ยงอันเปนท่ียอมรับได  

ทําใหสามารถตัดสินใจเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงไดดีข้ึน ดังนั้น เม่ือความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึนจริงๆ 
ผูบริหารก็สามารถท่ีจะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองตอความเสี่ยงนั้นไดดีข้ึน ทําใหองคกรลดความตกใจ หรือ
สิ่งท่ีไมคาดคิดวาจะเผชิญไดเนื่องจากองคกรไดมีการบริหารความเสี่ยง และคิดไวลวงหนาแลว ดังนั้นเม่ือ
สถานการณนั้นเกิดข้ึนจริงๆ ก็จะสามารถตอบสนองไดดีข้ึน การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ดําเนินการข้ึน
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร  

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีแนวคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   
โดยเนนการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อเสริมสรางคุณคาในเนื้องานตามพันธกิจขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัย
เสี่ยงท่ีทําใหไมบรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน  มีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ภาระงานนี้สอดคลอง        
กับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีกําหนดให
ทุกสวนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนระยะๆ รวมถึงตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา        
ป พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 
1.  ความเส่ียง (Risk)  
หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญเปลา  หรือเหตุการณท่ี   

ไมพึงประสงค  ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต  และมีผลกระทบ  หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  ท้ังในดานยุทธศาสตร  การปฏิบัติงาน  การเงิน  และการบริหาร  ซึ่งอาจ
เปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได  โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับ  และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)     
ของเหตุการณ   

 ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ  ดังนี้    
1. Strategic  Risk – ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร   
2. Operational  Risk – ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ   
3. Financial  Risk – ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับดานการเงิน   
4. Hazard  Risk – ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของในดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

2.  ปจจัยเส่ียง (Risk  Factor)   
หมายถึง  ตนเหตุ  หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง  ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดย

ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน  เม่ือใด  และเกิดข้ึนไดอยางไร  และทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยาง
ถูกตอง 

 
3.  การประเมินความเส่ียง (Risk  Assessment) 
หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะหความเสี่ยง  และจัดลําดับความเสี่ยง  โดยการ

ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) 
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความ

เสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ  คือ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และนอย   
 

4.  การบริหารความเส่ียง (Risk  Management)  
หมายถึง  กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง  หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  การจัดการความเสี่ยง   
มีหลายวิธี  ดังนี้ 

 1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk  Acceptance)   เปนการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  เนื่องจาก          
ไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง    
 2.  การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ      
การออกแบบวิธีการทํางานใหม  เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได    
 3.  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk  Sharing)  เปนการกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป    
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   4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk  Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก  
และหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้นไป    

 

5.  การบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management)  
หมายถึง  การบริหารปจจัย  และควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ  เพื่อลดมูลเหตุ

ของ แตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย  ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใน
ระดับท่ีองคกรยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย  
ท้ังในดานกลยุทธ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การเงิน  และช่ือเสียงเกียรติภูมิขององคกรเปนสําคัญ  โดยไดรับการ
สนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 

 

  
6.  การควบคุม (Control)  
หมายถึง  นโยบาย  แนวทาง  หรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ  ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยง  และทําให          

การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค  แบงได  4  ประเภท  คือ 
 1.  การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก   
 2.  การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว   
 3.  การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive  Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ   
 4.  การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง   หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
 

ประเด็นความเส่ียง 
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  
  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
  งานวิจัย 
  งานบริการวิชาการ 
  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)จะไดรับประโยชนจากการบริหารความเสี่ยง ปจจัยสําคัญ     
ท่ีจะชวยใหการปฏิ บั ติตามกรอบบริหารความเสี่ ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัว หิน)               
ประสบความสําเร็จประกอบดวย 

 

๑.  การสนับสนุนจากผูบริหาร 
 

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) จะสามารถเกิดข้ึนไดหรือไม  
ข้ึนอยูกับเจตนารมณ การสนับสนุน การมีสวนรวมและความเปนผูนําของผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)โดยเริ่มตนจากผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนและ  
ทุกระดับเขาใจความสําคัญในคุณคาของการบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) 
รวมท้ังแสดงความรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบายใหมี     
การปฏิบัติ รวมถึงการใชขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและการบริหารงาน 
 

๒.  กลไกดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

เม่ือไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารแลว บุคลากรทุกคนและทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ศูนยหัวหิน) ควรไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยง และความ
รับผิดชอบของแตละบุคคลในการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังควรไดรับการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจดังกลาว ควรตองคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

• ความแตกตางของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
• พื้นฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่เก่ียวของกับการบริหารความเส่ียงอาจพิจารณาไดจากประเด็นดังนี ้
• การสนับสนุน หรือ การมีสวนรวมท่ีแตละบุคคลมีตอกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) 
• การวัดระดับของความเสี่ยงท่ีบุคคลนั้นเปนผูรับผิดชอบวาไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผลเพียงใด 
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๓.  การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง 
 

การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือทางกลยุทธ  เพื่อชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จะ
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการกําหนดกระบวนการระบุ ประเมินจัดการติดตามและรายงาน
ความเสี่ยง ให เปนระบบ และนําไปสูการปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

๔.  การส่ือสารอยางมีประสิทธิผล 
 

หลังจากกําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง      
และ เปนระบบแลวจําเปนตองสื่อสารใหบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ทราบถึง            
ความเช่ือมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร และ กลยุทธขององคกร รวมท้ังช้ีแจงให
บุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ทุกคนเขาใจถึงความรับผิดชอบของแตละบุคคลตอ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและเม่ือดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแลวผูบริหารจําเปนตองไดรับ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางถูกตองและทันเวลาเพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ
หรือตามการเปลี่ยน แปลงหรือตามความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม ไดอยางเหมาะสม 
 
 

๕.  การวัดผลบริหารความเส่ียง 
 

ปจจัยสําคัญประการสุดทายท่ีจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนด
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการวัดผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรูปแบบของการวัดผลการบริหาร      
ความเสี่ยงควร ดําเนินการใน ๒ รูปแบบ ควบคูกันไป ประกอบดวย 

• การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงท่ี       
ประสบความสําเร็จ จะชวยใหความเสี่ยงท่ีเหลืออยูในระดับท่ียอมรับได 

• การวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจกําหนดเปน
ระดับองคกร หนวยงาน หรือของแตละบุคคล 
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บทที่ 3   
แนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนยหัวหิน) 

  
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  มีองคประกอบ  ดังนี้ 

1.  โครงสรางการบริหารความเสี่ยง  
2.  นโยบาย  วัตถุประสงค  และผูรับผิดชอบ  การบริหารความเสี่ยง   
3.  วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 
1.  โครงสรางการบริหารความเส่ียง  ( Risk Management Organization ) 

มหาวิทยาลัยกําหนดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรไว 2 ระดับ  ดังนี ้
1.1  ระดับมหาวิทยาลัย(ศูนยหัวหิน)  รับผิดชอบโดย  คณะกรรมการวางระบบการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  ผูแทนคณะ  ฝาย  สถาบัน               
และหนวยงานเทียบเทา  เปนกรรมการ  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการ
ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนยและสภามหาวิทยาลัย 

1.2  ระดับคณะ  สํานัก   รับผิดชอบโดย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ  สํานัก หรือ
หนวยงานเทียบเทา  ประกอบดวย  คณบดีหรือผูอํานวยการ  เปนประธาน  ผูแทนคณะ  สํานัก เปนกรรมการ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สํานัก สถาบันเปนเลขานุการ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการ 
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แผนภาพที่ 1  แผนผังโครงสรางการบริหารความเส่ียง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  นโยบาย  วัตถุประสงค  และผูรับผิดชอบ  การบริหารความเส่ียง    

2.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง    
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะเกิด
ความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย   
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต อยูในระดับท่ียอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร    
กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
2. ใหมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3. ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีการทบทวน และปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
4. ใหใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนกลไกควบคุมการดําเนินงานตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสงผลตอการใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ 
5.  ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบและสื่อสารใหหนวยงานภายในทราบและ

ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบโดยใหบูรณาการเขากับการดําเนินงานตามปกติ 
6.  ใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย 

 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการวางระบบ 
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

คณบดี / ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ระดับคณะ / สํานัก / สถาบัน  

กลุมงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(ค.ต.ง.) 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร) 
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2.2  วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 

 1.  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหินสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหาย  และลดขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  ควบคุมได  
และตรวจสอบได 

 2.  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 
                      3.    เพื่อกํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพของ 
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึงการใชทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
                      4.   เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทบทวน            
และเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน  การบริหารงาน  และการปองปราม
การทุจริตรั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน 
                       5.  เพื่อสอบทานและวิเคราะหงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ โดยพิจารณาความเสี่ยง ความถูกตอง 
และเช่ือถือไดของงบการเงิน เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง และปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
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2.3  หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเส่ียง  

 

ผูเก่ียวของ  หนาที่และความรับผิดชอบ  
1.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยง  

2. กํากับนโยบาย  ใหคําแนะนําแผนบริหารความเสี่ยง 
2.  อธิการบดี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหไดรับการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร   

2. ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญ และกํากับการบริหารความเสี่ยง  
3. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3.  คณะกรรมการวางระบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

1. จัดทํารางนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย    
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
3. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 
4. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง   
5. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง     
6. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง  
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอตออธิการบดี 

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

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
2. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานโดยใหมีการดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน เพื่อเสนอใหประธานคณะกรรมการวางระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ     

3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับความ
เห็นชอบ 

4. มอบหมายหนาท่ีใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตอประธานคณะกรรมการวางระบบ

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ทุกสิ้นปงบประมาณ   
5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ระดับคณะ/สํานัก /สถาบัน /ศูนย
การศึกษา/ 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ 
2. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห / ประเมินความเสี่ยง 
3. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง 
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง   
5. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณบดี / ผูอํานวยการ  
หมายเหตุ- กรณีท่ีเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรจํานวนไมมากสามารถดําเนินการใน
สวนนี้โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือในรูปคณะทํางานได 

6.  หนวยตรวจสอบภายใน 1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2. จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน     

(แบบ ปส.) เสนอตออธิการบดี 
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แผนภาพที่ 2  Strategy Map ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

วิสัยทัศน:  1.  เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหเป็นท่ียอมรับไดทัง้ในประเทศและตางประเทศ
           2.  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
           3.  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุงพัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเป็นบุคคลท่ีมีความรู (Knowledge Workers) เพื่อเป็นทุนมนุษย (Human Capital) 
               ในการสรางความมั ่ งคั ่ งทางปัญญา (Intellectual Wealth) ขององคกร

Strategy Map มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษ สงเสริม สืบสานประเพณี                    

ศิลปวัฒนรรม

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3
การสร างองคความรู และจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการแขงขันประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริการ

วิชาการเพ่ือการเรียนรู ตลอดชีวิต
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ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และการบริการวิชาการท่ีมีค ุณภาพมากขึ ้ น

ประชาชนได รับความรู ความเขาใจ
ในศิลปวัฒนธรรม

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาองคความรู  เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขันของประชาชน

สร างโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิต

อนุรักษ สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยและสงเสริมงานวิจ ัย

พัฒนาความสัมพันธกับ
ผู  มีสวนไดสวนเสีย

พัฒนาสมรรถนะ
ทุนมนุษย

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผานกระบวนการสรางคุณคา
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บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเส่ียง  

 
                เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ

บริหาร ปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ี องคกร
จะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจาก การไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)ยอมรับได       
ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธเปนสําคัญ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้

1. การสรางความมีสวนรวมของคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) เพื่อใหคนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)วาเขาเปนสวนหนึ่งในองคกร การท่ีเขาจะทําอะไรไมดีจะสงผลกระทบ
ตอความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) หรือผูอื่นทําอะไรไมดีสงผลกระทบ ตอความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ข้ันตอนแรกในการสรางความรูสึกมีสวนรวม คือ จะตองมีการ
ออกเปนหนังสือ เปนนโยบายวาเราจะทําการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยางไรใน
การทําหรือวัตถุประสงคในการทําของเราวาเราทําเพื่ออะไร หลักๆ ก็คือการมีการรางนโยบาย (Policy statement)
ออกมากอน ซึ่งก็คือ ระดับผูบริหารท่ีเปนคนวางนโยบายวาเราคิดจะบริหารความเสี่ยง และมีเรื่องสําคัญอะไรบาง
ท่ีตองกําหนดไวในนโยบาย 

2. การคนหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ตองอาศัยการศึกษารวมกัน เพราะคนท่ีอยูในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) เองเปนคนท่ีรูมากท่ีสุดวามีความเสี่ยงอะไรบางในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
(ศูนยหัวหิน) คนภายนอกไมสามารถไปบอกไดอยางถูกตอง ตองมีการศึกษารวมกันชวยกันมองในแตละเรื่อง ใน
แตละประเด็น ผูบริหารทุกๆ ฝายตองมีตัวแทนเขามาดู เขามาประชุมรวมท่ีตองมาพิจารณา และตองระบุออกไปวา
เปน ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน) ระบุใหไดวาความเสี่ยงมีอะไรบางในองคกร ระบุ
มาเปนรายการวาอันไหนมีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด แลวอันท่ีเราจะเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงกับมัน 

3. การประเมินความเสี่ยง บางสิ่งบางอยางเราอาจจะมองขามไป แตหารูไมวานั่นคือความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
และทําใหตองสูญเสียมูลคา เชน กรณีพนักงานขับรถยนตไปรับอาจารยผูสอน ณ จุดนัดหมายไมตรงเวลา ทําให
อาจารยผูสอนตองเขาหองเรียนสาย ผูท่ีไดรับความเสียหายก็คือนิสิตนักศึกษา ไดรับการสอนท่ีไมเต็มเวลา  
หากคํานวณเปนจํานวนเงินก็จะเห็นมูลคาของการสูญเสียมาก กรณี เชน ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารมีการกอสราง 
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินบุคคล ผูรับผิดชอบจะตองมีระบบปองกันอันตรายจากบริเวณ
ดังกลาว ซึ่งถาเกิดเหตุการณข้ึนอาจตองเสียหายถึงระดับช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เปนตน 

4. เลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เม่ือเราสามารถรูไดวาความสูญเสียและความเสี่ยงมีอะไรบาง         
เราจะมาเลือกวิธีการท่ีคุมท่ีสุดและท่ีสําคัญ คือ สอดคลองกับวัฒนธรรม และสภาวะแวดลอมของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยหัวหิน)ของเรา และสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวยเพราะฉะนั้นในข้ันตอนนี้    
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เราจะตองใชความรูหลายดานในการท่ีจะเลือกวิธีการท่ีเหมาะกับความเสี่ยงในแตละดานท่ีเราจะบริหารการบริหาร
ความเสี่ยง 

5. การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance monitoring) เม่ือได Implement ไปแลว มีปญหาอะไร
เกิดข้ึน ตองมีการปรับ (Fine tune) ปรับแกท่ีเราเลือกใชหรือไม เราอาจจะเลือกวิธีการนี้ไปแลว ปรากฏวา           
พอลองใชไปแลวไมสอดคลองกับสังคมเรา กับวัฒนธรรมองคกรเรา เชนนั้นก็ใชไมได จึงตองมาปรับแก        
ตางๆ เหลานี้เปนตน 

                 ในข้ันตอนของการประเมินตองใชหลักทางสถิติ โดยอางอิงหลักความนาจะเปนทางสถิติ ดูวา
ความสูญเสียมีการแจกแจงอยางไรถาเปนความเสี่ยงท่ีไมข้ึนกับกรณีท่ีกําลังพิจารณา มันจะมีการแจกแจงท่ีเรา
สามารถจะดูไดวามีลักษณะอยางไร ลักษณะตัวอยางของการแจกแจง เชน ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไมเกิด โดย
มีโอกาสจะเกิดข้ึน 40% เราตองมีขอมูลจึงจะสามารถทําเชนนี้ได แตในทุกฝายท่ีเริ่มตนทําการบริหารความเสี่ยง 
มักจะไมมีขอมูล ไมมีการแจกแจงความนาจะเปนแบบท่ีเราตองการ เพราะฉะนั้นท่ีเราจะมีไดเต็มท่ี คือ มาก กลาง 
ตํ่า หรือวาจะแบงเปนลําดับท่ี เชน 5,4, 3, 2 และ 1 วามากนอยแคไหน และวิธีการท่ีเราจะจัดการโดยยังไมมีความ
นาจะเปน (Probability) เขาไปเทาไร 

 
แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเส่ียง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดใหแนวทางปฏิบัติท่ีดีของการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารไวดังนี้ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองคประกอบ ของคณะกรรมการ    
ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงท่ีครอบคลุมใน ดานตาง ๆ ดังนี ้
1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจาก มิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากสูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงท่ี สงผลกระทบตอเปาหมายองคกร
ไดงายข้ึน 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ             
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอนหรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง 

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเพื่อใชประโยชนในการควบคุม             
หรือลดโอกาสของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ  วิเคราะห  ประเมิน  และจัดระดับความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคกร  รวมท้ังการ
บริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี     
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ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน
ความเสี่ยง  

ท้ังนีม้หาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1.  การกําหนดวัตถุประสงค  เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธท่ีชัดเจนของแผนงาน /  งาน / 

โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สํานัก / สถาบัน  
2.  การระบุความเส่ียง  เปนการระบุเหตุการณใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค  โดย

ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม 
3.  การประเมินความเส่ียง  เปนการวิเคราะห  และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact)   
โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว  ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม       

4.  การประเมินมาตรการควบคุม   เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมี หรือท่ีมีอยูแลว   
วาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม  หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมเพียงใด  เพื่อใหม่ันใจไดวาจะสามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  การบริหาร / จัดการความเส่ียง  เปนการนํากลยุทธ  มาตรการ  หรือแผนงาน  มาใชปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สํานัก / สถาบัน/ ศูนยการศึกษา เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย
ของผลกระทบ ในการดําเนินงานตามแผนงาน /  งาน / โครงการ / กิจกรรม ท่ียังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
หรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอ 

6.  การรายงาน  เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขางตนท่ีได
ดําเนินการท้ังหมดตามลําดับใหฝายมหาวิทยาลัยรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง   

7.  การติดตามผล  และทบทวน   เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงวา
มีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม   รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง  (แนวทางเลือกที่  1) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       1 . ระบุประเด็นหรือขอบเขตการ  เปนการระบุประเด็นท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนแหลงขอมูล  อาจมา
จากการทํา workshop กับผูเกี่ยวของ จากคูมือการปฏิบัติงานตางๆ  จากเอกสารรายงาน 

2.  ระบุความเสี่ยงท่ีตองเผชิญในแตละประเด็น   จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และความเปนไปไดของ
การท่ีจะจัดการ  

3. กําหนดวัตถุประสงคในการท่ีจะจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
4. กําหนดกิจกรรมท่ีจะใชในการจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน อาจรวมท้ัง การพัฒนาบุคลากร  การสอน

งาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน อาจตองใช IT เขามาชวย   หรือ อาศัยผูเช่ียวชาญภายนอก 
5. ดําเนินงานกับเปาหมายท่ีกําหนดและอาจมีการริเริ่มสิ่งใหมๆใหสอดคลองกับสภาพการณ ท้ังนี้ตอง

แนใจวา   มีทรัพยกรเพียงพอ ท้ัง คนเงินและความชํานาญ 
6. คงดําเนินการในกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตอและอาจใชวิธีใหมตามความเหมาะสม 
7. ความเสี่ยงไมใชสิ่งคงท่ี อาจมีความเสี่ยงใหมๆเกิดข้ึน  มีการตรวจสอบกลยุทธท่ีใชเพื่อใหการวางแผนที่ 

ทันสมัย 
8. ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ท้ังผูบริหารและบุคลากรผูรวมงาน 
• การจัดระดับความเสี่ยง  
• อะไรเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวสรางความเสียหายระยะสั้น สงผลตอความเช่ือม่ันขององคกร เห็นเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจน สรางความเสียหายตอช่ือเสียงของสถาบันตองแกไขโดยเรงดวน  และมีโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึนบอยๆ 

• อะไรเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวสรางความเสียหาย ระยะสั้นสงผลตอความเช่ือม่ันขององคกร เห็นเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจน สรางความเสียหายตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย แตมีโอกาสในการเกิดไมบอย 

• อะไรเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวสงผลในระยะยาว   ความเสียหายอาจจะไมรุนแรงในระยะตน   แตบ่ัน
ทอนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต และมีโอกาสเกิดข้ึนบอย 

1 . ระบุประเด็น
หรือขอบเขตการ 
 

2. ระบุความเสี่ยง
และประเมินความ
รุนแรง 

7. การสื่อสารใหกับ
ผูเกี่ยวของสําคัญ 
 

4.ระบุการจัดการความ
เสี่ยงท่ีปฏิบัติอยูและ
บันทึกไว 

 

5.ลงมือจัดการความเสี่ยง 
 

6. กํากับติดตามและ
ทบทวนการดําเนินการ 
 

3..กําหนด
วัตถุประสงคในการ
บริหาร 
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• อะไรเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวสงผลในระยะยาว  ความเสียหายอาจจะไมชัดเจน แตบ่ันทอนหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต และมีโอกาสในการเกิดไมบอย 

• ลักษณะการจัดการกับความเสี่ยง 
• การจัดการในลักษณะการยอมรับในความเสี่ยง : ทําใจ หาแหลงรอง 
• การจัดการในลักษณะท่ีทําใหความเสี่ยงลดระดับความสําคัญ(รุนแรง) ลง เชน เพิ่มทรัพยากร  ขยายเวลา 
• การจัดการในลักษณะการกระจายความเสี่ยง 
• การจัดการในลักษณะการถายโอน โยกยายความเสี่ยงไปหนวยงานอื่น 
• การจัดการในลักษณะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนขอบเขต หาผูเช่ียวชาญมาชวย 

 
 
แผนภาพที่ 3  แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเส่ียง  (แนวทางเลือกที่  2) 

          
 
1.  การกําหนดวัตถุประสงค  (Set  Objectives) 

วัตถุประสงค  หมายถึง  สิ่งท่ีตองการทําใหสําเร็จหรือผลลัพธของการดําเนินการ  การ กําหนด
วัตถุประสงคในมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ   ไดแก 

1.1 วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย หรือองคกร (Corporate Objective)   เปนวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจําป  

1.2 วัตถุประสงคระดับคณะ สํานัก สถาบัน หรือ โครงการ /  กิจกรรม  (Activities Objective)             
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน หรือวัตถุประสงคของแตละโครงการ / 
กิจกรรม  ซึ่งตองสอดคลองและสนับสนุนกับวัตถุประสงคในแตละระดับท่ีสูงข้ึน 

1.3 วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key  Process Objective)  เปนวัตถุประสงคของแตละข้ันตอนหลัก
ท่ีสําคัญท่ีตอบสนองใหการดําเนินงานของแตละงาน / โครงการ / กิจกรรม  บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

7. ก
ารติ

ดต
าม

ผล
  แล

ะท
บท

วน
 

3. การประเมินความเส่ียง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร / จัดการความเส่ียง 

6. ก
ารร

ายง
าน

  

1. การกําหนดวัตถุประสงค 

 2. การระบุความเส่ียง 

การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 
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ตารางที่ 1  การกําหนดวัตถุประสงคของงานตามพันธกิจของหนวยงาน  และวัตถุประสงคของข้ันตอนหลัก    
 

งาน วัตถุประสงคของงาน ข้ันตอนหลัก วัตถุประสงคของข้ันตอนหลัก 
1. ...................... 
 
 

1 ............................. 
 

1. ....................................... 
 

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

  2. ....................................... 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 

  3. ....................................... 1. ............................................ 
 
 
2.  การระบุความเส่ียง  (Identify  Risks) 

การระบุความเสี่ยง  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
(ตนเหตุของความเสี่ยง) ท่ีเกี่ยวของกับงาน / โครงการ / กิจกรรม  เพื่อใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงท่ีอาจ
มีผลกระทบตอการบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค   
 
ตารางที่  2  การระบุความเส่ียง และปจจัยเส่ียง 
 

 ข้ันตอนหลัก วัตถุประสงคของข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 
(จากตารางท่ี  1)   

1. ............................ 
 

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

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

1.1 ............................................... 
1.2 .............................................. 
2.1 .............................................. 
3.1 .............................................. 
3.2 .............................................. 

2. ........................... 
 

1. ................................ 
2. ................................ 

  

3. .......................... 1. ...............................   
 
3.  การประเมินความเส่ียง  (Risk  Evaluation) 

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย  การวิเคราะห  การประเมิน  และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคกร         
ซึ่งประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ 

3.1  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก   ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risk)  
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โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานข้ึน  ซึ่งสามารถ
กําหนดเกณฑไดท้ังเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงาน  
ตัวอยางเชน 
 

ตัวอยาง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 
4 สูง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 
2 นอย 2-3 ปตอครั้ง 
1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง 

 
ตัวอยาง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 

 
ตัวอยาง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง  (Impact)   เชิงปริมาณ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ลานบาท 
4 สูง > 250,000 บาท - 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 250,000 บาท 
2 นอย > 10,000 - 50,000 บาท 
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 

 
ตัวอยาง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง  (Impact)   เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 รุนแรงท่ีสุด มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 คอนขางรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 
2 นอย มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 นอยมาก มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง

ตัวอยาง  ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)

นอย
ปานกลาง
สูง

สูงมาก

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

 
3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให
เห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม โดยอาศัย  
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน  ท้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส / ความถี่ท่ีจะเกิดนั้น
มากนอยเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  (ใสผลการประเมินในตารางที่ 3 หรือ RM_SDU 3  ชอง 
“โอกาส”) 

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) วามีระดับความรุนแรง หรือมีความ
เสียหายเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  (ใสผลการประเมินในตารางที่ 3 หรือ RM_SDU 3 ชอง 
“ผลกระทบ”) 
 

ตารางที่  3  การประเมินความเส่ียง   
 

ข้ันตอนหลัก 
 

วัตถุประสงค
ของข้ันตอน 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
(จากตารางท่ี 2 หรือ RM_SDU 2)     

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

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

1.1 ........................ 
1.2 ....................... 
2.1 ....................... 
3.1 ...................... 
3.2 ...................... 

2 
1 
1 
1 
2 

5 
4 
5 
4 
5 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 

สูงมาก 

1 
3 
2 
3 
1 
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3.3  การวิเคราะหความเส่ียง 
เม่ือหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)  ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว   ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย / หนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ระดับความเสี่ยง (Degree of  Risk)  (ใสผลการประเมินในตารางที่ 3  ชอง “ระดับความเส่ียง”) 

 
 3.4  การจัดลําดับความเส่ียง 

เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลว  จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัย /
หนวยงาน  เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ท่ีประเมินได  โดยจัดเรียงตามลําดับ  จากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  นอย  
(ใสผลการประเมินในตารางที่ 3  หรือ  RM_SDU 3 ชอง “ลําดับความเส่ียง”)  จากนั้นเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง
มาก  และหรือสูง  มาจัดทําแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป  

 

4.  การประเมินมาตรการควบคุม 
 เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว  หมายถึง  กระบวนการ  วิธีการ
ปฏิบัติงานตางๆ  ท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางท่ีตองการ   
สามารถชวยปองกันและช้ีใหเห็นความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได   
 โดยท่ัวไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ  เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานอยูแลว  
เชน การอนุมัติ  การลงความเห็น  การตรวจสอบ  การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  การจัดการ
ทรัพยากร  และการแบงหนาท่ีของบุคลากร เปนตน  ท้ังนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว  4  ประเภท  คือ 
 1.  การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ  การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาท่ี การควบคุม
การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน  

2.  การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง  

3.  การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี   
 4.  การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไขขอผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต  เชน  การจัดเตรียมเครื่องมือ
ดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม   
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การประเมินมาตรการควบคุม  มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  นําเอาปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก  และหรือสูง  (ใสในตารางท่ี 4  หรือ  RM_SDU 4

ชอง “1” )  มากําหนดวิธีการควบคุมท่ีควรจะมี  เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น  (ใสใน
ตารางท่ี 4  หรือ  RM_SDU 4  ชอง “2” ) 

2.  พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น  มีการควบคุมอยูแลวหรือไม  
(ใสในตารางท่ี 4  หรือ  RM_SDU 4 ชอง “3”) 

3.  ถามีการควบคุมอยูแลว  ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม (ใสใน
ตารางท่ี 4 หรือ  RM_SDU 4  ชอง “4”) 
ตารางที่  4  การประเมินมาตรการควบคุม 
 

ข้ันตอนหลัก / ปจจัยเส่ียง 
(จากตารางท่ี 3 เฉพาะปจจัยเสี่ยงท่ีอยู

ในระดับสูงมาก  และหรือสูง) 
(1)  

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยูแลว 

 
(3) 

ผลการประเมิน        
การควบคุมที่มีอยู

แลววาไดผลหรือไม 
(4) 

1. ....(ข้ันตอนหลัก)......... 
1.1  ……(ปจจัยเสี่ยง)............. 
 
1.2  ……(ปจจัยเสี่ยง)............. 
 
1.3  ……(ปจจัยเสี่ยง)............. 
 

 
1.1 ………………………………… 
 
1.2 …………………………………. 
 
1.3 ………………………………… 

 
? 

 
√ 

 
√ 

 
? 

 
? 

 
√ 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (3)  
√ = มี           × = ไมมี                 ? = มีแตไมสมบูรณ 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (4)  
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย         × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย             ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
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5. การบริหาร / จัดการความเส่ียง  
 การบริหาร /จัดการความเสี่ยง  เปนการนํากลยุทธ  มาตรการ  หรือแผนงาน  มาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัย หรือ คณะ /
สถาบัน /สํานัก เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  หรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานตามงาน / โครงการ / กิจกรรม ท่ียังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอ  แลวนํามาวางแผน
จัดการความเสี่ยง 
 ทางเลือกในการจัดการความเส่ียง  การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานให
เหมาะสมกับสถานการณได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี  ดังนี ้

1.   การยอมรับความเสี่ยง (Risk  Acceptance)  เปนการตกลงกันท่ีจะยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไมคุมคาใน
การจัดการหรือปองกันความเสี่ยงท่ีตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม  แตอยางไรก็ตามหากหนวยงานเลือกท่ีจะ
บริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้  ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

2.   การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการ
ทํางานใหม  เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ีหนวยงาน
ยอมรับได  เชน  การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  เปนตน 

3.   การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk  Sharing)  เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงให
หนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป  เชน  การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน หรือการจางบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน  เชน งานรักษาความปลอดภัย    เปนตน 
  4.   การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk  Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไม
อาจยอมรับความเสี่ยงได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกงาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป    
 วิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของหนวยงานนั้นๆ 
  เชน  บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียวแตสามารถควบคุมไดหลายความเสี่ยง  หรือบางหนวยงานอาจเลือกการ
ควบคุมหลายวิธีรวมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสําคัญเพียงเรื่องเดียว  เปนตน 
 ดังนั้นเม่ือหนวยงานทราบความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแลว   
ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอยางเปนระบบ   
โดยพิจารณาจาก 

1.  พิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได   
ซึ่งผูบริหารจะเปนผูกําหนดระดับความเสี่ยงท่ีหนวยงานยอมรับได  

2. พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน (Cost) ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุม กับผลประโยชน (Benefit) ท่ี
จะไดรับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกลาว  วาคุมคาหรือไม 

3.  กรณีท่ีหนวยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกําหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
4.   สําหรับในรอบปถัดไป  ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน  ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 

หรือไมไดดําเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หากพบวายังมีความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  ใหนํามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง  
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ตารางที่  5  แผนบริหารความเส่ียง 
 

ข้ันตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

 (1) 

ความเส่ียงที่ยัง
เหลืออยู 

(2) 

ปจจัยความเส่ียง 
 

(3) 

การจัดการ 
ความเส่ียง 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
   (จากตารางท่ี 4 หรือ RM_SDU 4 เฉพาะท่ีมีเครื่องหมาย   × 

และ  ?) 
(ระบุวิธยีอมรับ / 

ลด / กระจาย / 
หลีกเลี่ยง) 

  

1. ..(ข้ันตอนหลัก).. 
วัตถุประสงค 
1. ......................... 
 
2. ……………….. 
 

 
 
1. .......................... 
 
2. ……………….. 
 

 
 
1. .......................... 
 
2. ……………….. 
 

 
 
1. วิธ.ี........โดย...... 
 
2. วิธ.ี........โดย...... 
 

 
 
..(วัน เดือน ป).. 
..ผูรับผิดชอบ.. 
.................... 

 

 

6.  การรายงาน  
  เปนการรายงานผลการวิเคราะห  ประเมิน  และบริหารจัดการความเสี่ยง  วามีความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหรือไม  ถายังมี

เหลืออยู  มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด  และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร  เสนอตอผูบริหารเพื่อใหทราบและ
พิจารณาสั่งการ  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ซึ่งหลังจากหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความ
เสี่ยงท่ียังเหลืออยูในระดับสูงมากและหรือสูง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว  ใหจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
เสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี/ผูอํานวยการ  และจัดสงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ
อธิการบดีทุกสิ้นปงบประมาณ  
 

ตารางที่  6  รายงานผลการบริหารความเส่ียง 
 

ข้ันตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

(1) 

ความเส่ียงที่ยัง
เหลืออยู 

(2) 

การจัดการความ
เส่ียง 
(3) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 (4) 

สถานะการ
ดําเนินงาน  * 

(5) 

 วิธีการติดตาม   
และปญหาอุปสรรค 

(6) 
(จากตารางที่ 5)   

 
 
 

     

      สถานะการดําเนินงาน   : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด   
  =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 

    X    =  ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 
    0     =  อยูระหวางดําเนินการ 
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7. การติดตามผล และทบทวน 
 การติดตามผล  เปนการติดตามผลภายหลังจากไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว  เพื่อใหม่ันใจวา
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ  ท้ังสาเหตุของความเสี่ยงท่ีมีผลตอความสําเร็จ  ความรุนแรงของผลกระทบ  
วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง   รวมถึงคาใชจายของการควบคุม  มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ 

1.  เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ี
ไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม 

2.  เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมท่ีมีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนดหรือไม  สามารถ
ลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

 
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไว
ขางตน  ท้ังนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม หรืออาจทํา Check List  การติดตาม  พรอมท้ัง
กําหนดความถี่ในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลไดใน  2 ลักษณะ  คือ  

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring)   เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  เชน ทุก 3 เดือน   
6 เดือน  9 เดือน หรือทุกสิ้นป  เปนตน   

2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)  เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการดําเนินงานตางๆ 
ตามปกติของหนวยงาน  โดยมากมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกํากับดูแลตามหนาท่ีประจําของบุคลากร  เชน        
การเปรียบเทียบ  การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา  เปนตน 

การทบทวน  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบใหทันสมัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป    
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 บทสรุป 
 ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนแลว ยังสามารถ
ประยุกตใชกับงานทุกอยางได  ต้ังแตโครงการใหญ  ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจําวัน  การตระหนักถึงความผิดพลาด 
และเตรียมแผนรองรับกอนท่ีจะเกิดข้ึนยอมดีกวาการแกปญหาท่ีปลายเหตุ  ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ  
ทําใหประสบความลมเหลวหรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน 

สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น  ประกอบดวย 
1.  การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง 
2.  การมีทีมงานท่ีเขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหท่ัวท้ังองคกร 
3.  การเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม 
4.  การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวช้ีใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
5.  สรางตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 
6.  การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหท่ัวท้ังองคกร 
 
 
แตท้ังนี้ในองคกรก็อาจมีขอจํากัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ไมบรรลุผลสําเร็จ   

ตามวัตถุประสงค  เชน 
1.  การตัดสินใจของฝายบริหาร  โดยใชดุลยพินิจท่ีผิดพลาด 
2.  การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรท่ีกําหนดไว 
3.  เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษท่ีไมไดคาดมากอน 
4.  การทุจริตในหนวยงาน  ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต 
5.  ตนทุนคาใชจายเม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีได  บางครั้งผูบริหารตองยอมรับในความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  

เม่ือพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายท่ีเสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวาผลตอบแทนท่ีได 
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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  (ช่ือสวนงานยอยและช่ือหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดต้ังแตวันที่ ...... เดือน
...................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่ ...... เดือน...........….. พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนด   อยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6   ระบบการ
ควบคุมภายในของ (ช่ือสวนงานยอย) ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ 
(ช่ือสวนงานยอย)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการ
ใชทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนท่ีใช 
โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีระบบการ
ควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ท้ังนี้  คาใชจายไมควรเกินประโยชนท่ีจะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให
หนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด   นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติท่ีไมอาจสืบทราบ
ได  เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีแฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมท้ังขอจํากัด
ดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   

จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ (ช่ือสวนงานยอย)   สําหรับงวดต้ังแตวันที่ ..... เดือน
....................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน....................  พ.ศ. .......   เปนไปตาม    มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัด
ตามวรรคสอง     

ท้ังนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 

             ลายมือช่ือ................................................... 
     (ช่ือ หัวหนาสวนงานยอย) 
                 ตําแหนง…........................................ 

            วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ....…… 
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แบบ ปย. 1/ปอ. 2 
ช่ือหนวยงาน (มหาวิทยาลัย/คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................. 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(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 
............................................................................................................................................................................ 

ช่ือผูรายงาน.................................................................... 
                                                                                                (ช่ือหัวหนาหนวยงาน) 

ตําแหนง.......................................................................... 
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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2. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2 
 

ช่ือหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(1) (2) 

1  สภาพแวดลอมการควบคุม 
  

 
 

2  การประเมินความเส่ียง 
  

 
  

3  กิจกรรมการควบคุม 
   กิจกรรมการควบคุมทั่วไปในองคกร 
   กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 

  การควบคุมระบบงาน   
      
4. สารสนเทศและการส่ือสาร   
      
5. การติดตามประเมินผล 
  

  
  

สรุปผลการประเมิน :- 

  
ช่ือผูรายงาน 

 
................................................................. 

 ตําแหนง ................................................................. 
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3. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2-1 

 
ช่ือหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 

รายงานผลประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 

ไมใช 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

1 สภาพแวดลอมการควบคุม    
1.1  การมอบหมายอํานาจหนาที่และ 
      ความรับผิดชอบ 

   

1.2  ความรู ทักษะ และความสามารถใน 
      การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

   

1.3 นโยบายและวิธีการบริหารดานทรัพยากรบุคคล    
1.4 ความซ่ือสัตยและจริยธรรม    
1.5 ปรัชญา และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร    
1.6  โครงสรางองคกร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 
 

   

 
จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 

ไมใช 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

2.    การประเมินความเส่ียง 
2.1  วัตถุประสงคขององคกร  

   

2.2   วัตถุประสงคระดับกิจกรรม    
2.3   การระบุปจจัยเส่ียง    
2.4   การวิเคราะหความเส่ียง    
2.5   การบริหารความเส่ียงในชวงของ 
       การเปล่ียนแปลง 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
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จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช คําอธิบายเพิ่มเติม 

3.    การประเมินความเสี่ยง 
-     กิจกรรมการควบคุมท่ัวไปในองคกร 
3.1  หลักการท่ัวไป 

   

3.2   การควบคุมท่ัวไป    
3.3   กิจกรรมการควบคุม    
3.4 ใหหนวยงานบันทึกการควบคุมภายในเปน 
       ลายลักษณอักษร   

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
 

จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช คําอธิบายเพิ่มเติม 

-     กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศ 
3.1  การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
        ท่ัวท้ังองคกร 

   

3.2   การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอร    
3.3   การควบคุมการเขาถึง    
3.4   การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน    
3.5   การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ    
3.6   การแบงแยกหนาท่ี    
3.7   ความตอเนื่องของการบริการ    
สรุปผลการประเมิน :- 
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จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช คําอธิบายเพิ่มเติม 

-    การควบคุมระบบงาน 
3.1  การควบคุมการอนุมัติ 

   

3.2   การควบคุมความครบถวน    
3.3   การควบคุมความถูกตอง    
3.4   การควบคุมการแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
        ประมวลผล และแฟมขอมูล 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 

จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช คําอธิบายเพิ่มเติม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1  สารสนเทศ 

   

4.2   การสื่อสาร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 

จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช คําอธิบายเพิ่มเติม 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน    

5.2   การประเมินรายครั้ง    
5.3 การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจพบและ 
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

หมายเหตุ  สัญลักษณ 
          กรอกในคอลัมน มี/ใช กรณีมีการปฏิบัติ                                         ช่ือผูรายงาน …………………………………               
          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 
 

ช่ือหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดต้ังแตวันที่ ................................................ ถึง วันที่ …………………………………… 
 

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือความเส่ียง
ที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
       
       

 
* 

 
สถานะการดําเนินการ: 

    
ช่ือผูรายงาน 

 
......................................................... 

  = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด    ตําแหนง ......................................................... 
*  = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด    วันที่  ........./.............................../............ 

  х     = ยังไมดําเนินการ       
  θ     = อยูระหวางการดําเนินการ       
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5. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสย.1 
ช่ือหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 

แบบประเมินความเส่ียงระดับสวนงานยอย 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม

หรือความเส่ียงที่ยังมีอยู 
โอกาสที่
จะเกิด 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ การจัดการความเส่ียง
(มาตรการ/กิจกรรม) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. พันธกิจ.......... 1.1 เพื่อ.... 1.1.1 ความเสี่ยงดาน..... 1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย      

         
         
         

หมายเหตุ  
แนวทางการจัดการความเส่ียง 
ระดับความเส่ียง               ทางเลือกในการบริหารความเส่ียง         
ระดับสูง                                           1. ปองกัน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
โอกาสเกิดสูงแตผลเสียหายตํ่า          2. ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
โอกาสเกิดตํ่าแตผลเสียหายสูง          3. โอนความเสี่ยง 

ช่ือผูรายงาน...................................................                ตําแหนง
...................................................  
     วันที.่......./.............................../......... 
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6. รูปแบบรายงาน: แบบ ปม. 
ช่ือหนวยงาน (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
กระบวนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงท่ีมีอยูและ
สาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงค
ของการควบคุม

ดาน... 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ
สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(8) 

1. พันธกิจ..........    1.1 เพื่อ    1.1.1 ความเสี่ยงดาน..... 1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย       
 1.1.1.2 ความเสี่ยงยอย       
        
        
        
        
        

                       
                             ช่ือผูรายงาน.............................................. 
                             ตําแหนง................................................... 
                             วันที่........./...................../.................. 
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7. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.3 

ช่ือหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุมหรือ

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
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           
                 
                  
                  
         
    ช่ือผูรายงาน ......................................................... 
     ตําแหนง ......................................................... 
      วันที่  ........./.............................../............ 
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แบบประเมินความเส่ียง รอบที ่…………….. ปงบประมาณ ………… 

หนวยงาน....................................................................................................................... 

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

ระด
ับท

ี่ แหลงกําเนิดความเส่ียง ระดับความรุนแรง โอกาสที่จะเกิด ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุการเกิด
ความเส่ียง 

แนวทางแกไข 
ปรับปรุง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบ/

พื้นที่ ระบุ 
มาก

 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 

มาก
 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 
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8. รูปแบบรายงาน: แบบ ติดตาม ปอ.3 
 

ช่ือหนวยงาน (หนวยรับตรวจ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดต้ังแตวันที่ ................................................ ถึง วันที่ …………………………………… 
วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุมหรือ

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 
การ

ปรับปรุง 
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                
                
                
                
* สถานะการดําเนินการ: 
= ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

    
ช่ือผูรายงาน 

 
......................................................... 

 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด    ตําแหนง ......................................................... 
   х = ยังไมดําเนินการ    วันที่  ........./.............................../............ 
 θ = อยูระหวางการดําเนินการ       
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9. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสอ.1 
ช่ือหนวยงาน  (ระดับหนวยรับตรวจ) 

แผนการประเมินความเส่ียงระดับองคกร 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการ

ควบคุมหรือความเส่ียง
ที่ยังมีอยู 

โอกาสที่
จะเกิด 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ การจัดการความเส่ียง(มาตรการ/
กิจกรรม) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. พันธกิจ
.......... 

1.1 เพื่อ 1.1.1 ความเสี่ยงดาน..... 1.1.1.1 ความเสี่ยงยอย      

         
         

หมายเหตุ   ช่ือผูรายงาน.................................................. 
แนวทางการจัดการความเส่ียง                              ตําแหนง................................................. 

ระดับความเส่ียง                       ทางเลือกในการบริหารความเส่ียง                                   วันที่......../.............................../......... 
ระดับสูง                                            1. ปองกัน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

                      โอกาสเกิดสูงแตผลเสียหายตํ่า           2. ลด/ควบคุมความเสี่ยง  
                     โอกาสเกิดตํ่าแตผลเสียหายสูง   3. โอนความเสี่ยง  
                     ระดับตํ่า                                          4.  ยอมรับความเสี่ยง  
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10. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.3 
 

ช่ือหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ วันที่ ….....เดือน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุมหรือ

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
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           
                 
                  
         
    ช่ือผูรายงาน ......................................................... 
     ตําแหนง ......................................................... 
      วันที่  ........./.............................../............ 
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