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 I 

 
คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มุ่งจัดการศึกษา พัฒนางานวิจัย 
บริการทางวิชัยและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เน้นการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังน้ันเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงจัดให้
มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายsที่กําหนดไว้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 
บทนํา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

มิถุนายน 2556 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบกับได้มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศรีวิชัย QA ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายของการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้มีการบูรณาการระบบการควบคุมภายในเข้ากับระบบการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องการควบคุมภายใน และประสิทธิผลมุ่งไปสู่กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงในการช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงานตาม
เป้าหมายที่กําหนดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยง (Risk) 
 หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ขององค์กร 
 
 ความเสี่ยงจําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ 
 1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน 
 4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) หมายถึงความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวอย่าง  ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
1. การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน 
2. การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
3. การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เกิดการทุจริตในองค์กร 
5. การสูญเสียทรัพยากร 
6. รายงานทางการเงินไม่น่าเช่ือถือ 
7. เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน 
8. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน 
9. การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 
  ฯลฯ 
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2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) 
 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 

ตัวอย่าง  ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
1. บรรยากาศทางจริยธรรม 
2. ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 
3. ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
4. ราคา/มูลค่าของทรัพย์สิน 
5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน 
6. ปริมาณการบันทึกรายการและจํานวนเอกสาร 
7. สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ 
8. สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน 
9. กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
10. ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ 
11. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
12. การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
13. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
14. การเปลี่ยนแปลงองค์กร การปฏิบัติงาน เทคโนโลยี 
15. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
16. การประมาณการด้วยตัวเลขทางบัญชี 
17. การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ 
18. การดําเนินการแก้ไข 
ฯลฯ 

 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
  - โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอ้ย 
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4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยอาจใช้วิธี
ดังต่อไปน้ี 
 1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเน่ืองจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางาน หรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ 
เสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
 4. การหลีกเลีย่งความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมน้ันไป 
 
5. การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Organization Risk Management) 
 หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการ
มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 
 หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทําเพ่ือลดความเสี่ยงให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท 
 1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 
 2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
 3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
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บทท่ี 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 
 การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องกําหนดโครงสร้าง นโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่
ชัดเจน และดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต้องปฏิบัติตาม 
 1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 
มาตรา 9 (1) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นล่วงหน้า 
 2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) 
 มหาวิทยาลัย กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังน้ี 
  1. ระดับมหาวิทยาลัย 
  2. ระดับคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัยหรือส่วนงานอ่ืน 
 

แผนผงัโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
ปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กร
จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
  1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดําเนินการที่สําคัญขององค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
  2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีระบบการดําเนินการตามมาตรฐาน 
  3. การบรูณาการความเสี่ยงไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ 
  4. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  5. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
  6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการอย่างเหมาะสม สม่ําเสมอ 
มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ 
  7. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ ์

 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือมหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้เก่ียวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัย 1. กํากับและสง่เสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. ให้ข้อเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินความเสี่ยง 

1. ประเมินระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงและดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
2. ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุม
ภายใน 
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ผู้เก่ียวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้ได้รับ

การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย ฯ 
3. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และกํากับการบริหารความเสี่ยง 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง 
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และต้นสังกัด ภายใน 90 วัน นับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

1. จัดทําร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และการจัดการ
ควบคุมภายใน 
3. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
4. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
5. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
6. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
4. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนออธิการบดีต่อไป  

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย/ส่วนงานอ่ืน 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณบดี/ผู้อํานวยการ 

หน่วยควบคุมภายใน 1. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุก
หน่วยงาน 
2. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมนิผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยง 
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บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน้ีจะสําเร็จได้ต้องมีการส่ือสารให้คนในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศ และสื่อสาร
ให้ทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 

แผนผังของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 

การสื่อสาร

1. กําหนดวัตถุประสงค์

2. การระบุความเสี่ยง

3. การประเมินความเสี่ยง

6. 
กา

รร
าย

งาน
ผล

4. การประเมินมาตรการควบคุม

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง

7. 
กา

รต
ิดต

าม
ผล

แล
ะท

บท
วน

ระบบสารสนเทศ
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1. การกําหนดวัตถุประสงค์  
 เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/กองหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการทําให้สําเร็จหรือผลลัพธ์ของการดําเนินการ การกําหนด
วัตถุประสงค์ในมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย ลดหลั่นลงมาเป็นลําดับ จนถึงระดับ
กิจกรรมและระดับบุคคล 

การกําหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ เช่น มหาวิทยาลัยต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ส่วนทิศทางการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจน้ัน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต้องมีการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องเก่ียวโยงกันไป
จนถึงระดับหน่วยงานย่อย ระดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล 

วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร (Corcorate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 
ปี 

วัตถุประสงค์ระดับกอง/คณะ หรือโครงการ/กิจกรรม (Activities Objective) เป็น
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับที่สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอนหลักที่สําคัญ ซึ่งตอบสนองให้การดําเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม บรรลุสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 
2. การระบุความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยต้องคํานึงถึง 
  1) สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
  2) สภาพแวดล้อมภายในส่วนงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ ระเบียบภายใน 
 
 วิธีการและเทคนคิในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละส่วนงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังน้ี 
  1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
  2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณทีี่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร 
  3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการต้ังคําถาม “what-if” 
  4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่สําคัญ 
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3. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กร  

การประเมินความเส่ียง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1. การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกําหนดเกณฑ์ของหน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับหน่วยงานท่ีมีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่
ชัดเจนได้ ก็ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ  
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ  
 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธบิาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคณุภาพ 

 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครัง้ 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธบิาย 
5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 ล้านบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

 
ระดับ ผลกระทบ คําอธบิาย 

5 รุนแรงสูง มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย การสูญเสียทรพัย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

  
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑ์ไว้  4  ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง และน้อยดังตาราง
แสดงระดับความเสี่ยงต่อไปน้ี 

 
 

     
     
     
     
     

  
 

 
 

2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เ ป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ ระบุไ ว้ มาประเมินโอกาส 

(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความ

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

5 
4 
3 
2 
1 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่ย

ง 

1 2 3 4 5
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
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เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงาน ควรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ 
และมีประสบการณ์ในเรื่องน้ัน ๆ สําหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่
ละปัจจัยความเสี่ยงน้ัน อาจใช้คะแนนเส่ียงข้างมากในท่ีประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วนํา
คะแนนน้ันมาหาค่าเฉล่ีย เป็นต้น ทั้งน้ีมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ที่จะเกิดน้ัน มากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงหรือความเสียหาย จากผลกระทบของความเสี่ยง (Likelihood) ที่
มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด 
ตามตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้หน่วยงานทราบว่า มีความ เสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 

4. การจัดลําดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลต่อ

มหาวิทยาลัย ฯ หรือคณะ/กอง เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงที่
สําคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงตามลําดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทําแผนการบริหาร/
จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป   
 
4. การประเมินมาตรการควบคุม  
 เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่า สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง 
หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่า จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดําเนินการ
สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและช้ีให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 
 โดยท่ัวไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานอยู่แล้ว
เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งน้ีมีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 
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 1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึน้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผดิพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มผีลงานดี เป็นต้น 
 4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
 
 สําหรับแนวทางการบริหารความเส่ียงตามคู่มือน้ี หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วส่วนงานจะทําการ
วิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามท่ีได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน ว่าได้มีการ
จัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดขั้นตอนการควบคุม
อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กําหนด จึงจําเป็นที่ส่วนงานต้องวิเคราะห์
และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่าน้ันก่อน โดยนําผลจากการจัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง 
มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) นําเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสงู มากําหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรอืปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน 
 2) พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน มีการควบคมุอยู่แล้ว
หรือไม่ 
 3) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมน้ันได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 
 
5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง 
 เป็นการนํากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เพ่ือลดโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่
ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงน้ันไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ
เพียงลําพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทํางานร่วมกับโครงการ หรือภาระ
งานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหาหรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและ
หาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทํางานในภารกิจของหน่วยงาน / โครงการที่มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอน 

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังน้ี 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) 
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 



 13

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 
6. การรายงาน 
 การรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงที่ได้ดําเนินการทั้งหมดตามลําดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
และให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และ
บริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
เพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงน้ันอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากส่วนงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูง
มาก สูง ปานกลางมากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องจัดทํารายงานเสนออธิการบดี 
 
7. การติดตามและทบทวน 
 การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดีย่ิงขึ้น 
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ตัวอย่างโครงการ แสดงให้เห็นกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 
(ตามผลผลิต) 

ปี 56-59 

กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

1 .  การส ร้า ง
โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษาและ
ก า ร เ รี ย น รู้
ตลอดชีวิต 

1. เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
โอกาสศึกษาหา
ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยซ่ึง
เป็น
สถาบันการศึกษา
ชั้นนําระดับ
ภูมิภาคของ
ประเทศ โดย
รูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย ท้ัง
การศึกษาใน
ระบบ การศึกษา
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีเป็น
ความต้องการ
ของเยาวชนและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

1.1 จํานวน
ผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

16,866 1.1 จัดการ 
ศึกษาท่ี
เหมาะสม        
ในแต่ละ พ้ืนท่ี 
อย่างมี
มาตรฐาน 
และมีคุณภาพ 

1.1.1 โครง การ 
พัฒนาคณะฯ ใน
ทุกพ้ืนท่ี 
1.1.2 โครงการ 
จัดการศึกษา   
เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
1.1.3 โครงการ
จัดการศึกษา
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
1.1.4 โครงการ
จัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์
1.1.5 โครงการ
จัดการศึกษา
สาขาวิชา           
ขาดแคลน 

1.1.1 คณะ/ 
สถาบัน สํานัก 
วิทยาเขต 
1.1.2 คณะ 
สถาบัน สํานัก 
วิทยาเขต 
 
1.1.3 คณะ/
วิทยาลัย 
 
 
 
1.1.4 คณะ /
วิทยาลัย 
 
1.1.5 คณะ  /
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค ์หมายถึงสิ่งที่ต้องการทําให้สําเร็จหรือผลลัพธ์ของการดําเนินการ การกําหนด
วัตถุประสงค์ในมหาวิทยาลัย มีหลายระดับ 
 • วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย (Corporate Objective) 
 • วัตถุประสงค์ระดับคณะ สํานัก สถาบัน หรือ โครงการ/กิจกรรม (Activities Objective) 
 • วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ (Key Process Objective) 
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ความสัมพันธข์องวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน โครงการ แลกระบวนการหรือขัน้ตอนหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม 2โครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ/กิจกรรม 3
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ตารางที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 

ของขั้นตอน 
โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต สํ า เ ร็ จ
การศึ กษาตามหลั กสู ตร
อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม เป็นจํานวน ...... 
คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 

1. สํารวจและศึกษาข้อมูล
ความต้องการของ
ประเทศ/ตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
 
3. เตรียมทรัพยากร เพ่ือ

ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

และการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
5. การจัดการเรียนการสอน 
 
 

1.1 เพ่ือให้ทราบความต้องการ
ท่ีแท้จริงของประเทศและ
ตลาดแรงงาน แรงงาน รวมถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของหลักสูตร
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
1.2 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แล
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 
2.1 เพ่ือให้ได้หลักสูตรตรง
กับความต้องการของสังคม 
3.1 เพ่ือให้ได้ทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพ เพียงพอ และ
เหมาะสม ดําเนินการ 
3.2 เพ่ือได้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ด้าน
ทรัพยากรของหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือให้ได้แนวทางท่ี
เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับการบริหารทรัพยากร
ต่าง ๆ  
4.1 เพ่ือให้กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
หลักสูตรต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน รวดเร็ว และทั่วถึง 
4.2 เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมี
คุณภาพและจํานวน
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
5.1 เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตามมาตรฐาน
หลักสูตร และจํานวน
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 

ของขั้นตอน 
โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต สํ า เ ร็ จ
การศึ กษาตามหลั กสู ตร
อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม เป็นจํานวน ...... 
คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 

6. การจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. การติดตามและ

ประเมินผล 
 
 
 

6.1 เพ่ือให้มีการจัดการด้าน
การเงินและทรัพย์สิน 
สําหรับการเรียนการสอน มี
ความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
6.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและทรัพย์สินมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
7.1 เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีแท้จริงของโครงการจัด
การศึกษา ฯ 
7.2 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลใน
การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
กําหนดวัตถุประสงค ์(Set Objectives) ที่ชัดเจนช่วยให้การระบ ุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างครบถ้วน 
 
 เทคนิคการกําหนดวัตถุประสงค ์อาจคํานงึถึงหลัก Smart 
  Specific   : มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
  Measurable   : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
  Achievable   : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
  Reasonable   : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
  Time constrained  : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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2. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks) 
 ความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาดความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงินและ
การบริหาร โดยความเสี่ยงน้ีจะถูกวัดด้วยผลกระทบ ( Impact ) ที่ได้รับ 
 
 ความเสี่ยงจําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้
 1. Strategic Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด 
 2. Operational Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี และคน
ในองค์กร 
 3. Financial Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเงิน เช่น การผันผวนทางการเงิน สภาพคล่อง 
อัตราดอกเบ้ีย 
 4. Hazard Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับทางด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 ตัวอย่างความเสี่ยงโดยทั่วไป 
  • การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ ์
  • การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
  • การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  • เกิดการทุจริตในองค์กร 
  • การสูญเสียทรัพยากร 
  • รายงานทางการเงินไม่น่าเช่ือถือ 
  • เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน 
  • การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  • การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 
 
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้ย่างไร เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 
 ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง 
  • บรรยากาศทางจริยธรรม 
  • ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 
  • ความรู้ ความสามารถของบุคคลากร 
  • ราคา / มูลคา่ของสินค้า 
  • ปริมาณการบันทึกรายการและจํานวนเอกสาร 
  • สภาพความเป็นจริงทางการเงิน 
  • สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน 
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  • กิจกรรมทีซ่บัซ้อน 
 การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและปฏิบัติงานงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคํานึงถึง 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบ
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 วิธีการและเทคนคิในการระบุความเสี่ยง 
  1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง 
  2. การระบุความเสี่ยงโดยใช้ Checklist ในกรณีที่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
  3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่สําคัญ 
 
 เทคนิคการวิเคราะห์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ระบุความเส่ียง หรือผลของความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน 
  2. ระบุปัจจัยเสี่ยง หรือ ต้นเหตุของความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน 
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ตารางที่ 3 การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 
ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. สํารวจและศึกษาข้อมูล
ความต้องการของประเทศ/
ตลาดแรงงาน 

1.1 เพ่ือให้ทราบความต้องการ
ท่ีแท้จริงของประเทศและ
ตลาดแรงงาน แรงงาน รวมถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของหลักสูตร
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว 

1.1.1 ไม่ทราบความ
ต้องการท่ีแท้จริงของ
ประเทศและตลาด แรงงาน 
รวมถึงไม่ทราบจุดอ่อนและ
จุดแข็งของหลักสูตรเดิมท่ีมี
อยู่แล้ว 

1.1.1.1 ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของประเทศ
และตลาด แรงงาน รวมถึง
ไม่วิเคราะห์จุดอ่อน/จุด
แข็งของหลักสูตรเดิมท่ีมี
อยู่แล้ว 

1.1.1.2 เจ้าหน้าท่ีทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่มีความรู้
เพียงพอ ถูกต้อง 

1.1.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การสํารวจเก็บข้อมูลไม่มี
คุณภาพ 

 1.2 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แล
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 
 

1.2.1 ฐานข้อมูลสนับสนุน
การจัดทําหลักสูตรท่ีได้ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

1.2.1.1 ขาดการวิเคราะห์
วิจัย และสรุปผลข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ของบัณฑิต 
1.2.1.2 ขาดการวิเคราะห์
และประเมินสภาวะความ
ต้องการแรงงานของ
ตลาดแรงงาน 
1.2.1.3 ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
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3.การประเมนิความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  - ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
  - ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
  - ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  - เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) 
  - ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) 
 
 ขั้นตอนการดําเนนิการ 
  1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 
  2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน 
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ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง)  
 

การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 

ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

1. สํารวจและ
ศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของ
ประเทศ/
ตลาดแรงงาน 
 

1.1 เพ่ือให้ทราบความ
ต้องการท่ีแท้จริงของ
ประเทศและ
ตลาดแรงงาน แรงงาน
รวมถึงจุดอ่อน จุดแข็ง
ของหลักสูตรเดิมท่ีมี
อยู่แล้ว 
 

1.1.1 ไม่ทราบ
ความต้องการท่ี
แท้จริงของประเทศ
และตลาด แรงงาน 
รวมถึงไม่ทราบ
จุดอ่อนและจุดแข็ง
ของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 
 
 

1.1.1.1 ไม่มีการ 
ศึกษาความต้องการของ
ประเทศและ
ตลาดแรงงาน รวม ถึง 
ไม่วิเคราะห์จุดอ่อน/จุด
แข็งของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 

1.1.1.2 เจ้าหน้าท่ีทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่มี
ความรู้เพียงพอ ถูกต้อง 

1.1.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสํารวจเก็บข้อมูล
ไม่มีคุณภาพ 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

 1.2 เพ่ือให้ได้ฐาน 
ข้อมูลสนับสนุน การ
จัดทําหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของ รัฐบาล 

1.2.1 ฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดทํา
หลักสูตรท่ีได้ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรง
ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
และไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของ
รัฐบาล 

1.2.1.1 ขาดการ
วิเคราะห์วิจัย และ
สรุปผลข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของบัณฑิต 
1.2.1.2 ขาดการ
วิเคราะห์และประเมิน
สภาวะความต้องการ
แรงงานของ
ตลาดแรงงาน 
1.2.1.3 ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นายจ้างของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

 
 3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  • หน่วยงานพิจารณาโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  • นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง 
  • ทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน 
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ตารางที่ 5 การประเมินความเสี่ยง (วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 

ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
1. สํารวจและ
ศึกษาข้อมูล
ความต้องการ
ของประเทศ/
ตลาดแรงงาน 
 

1.1 เพ่ือให้ทราบ
ความต้องการท่ี
แท้จริงของประเทศ
และตลาด แรงงาน 
แรงงาน รวมถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว 
 

1.1.1 ไม่ทราบ
ความต้องการท่ี
แท้จริงของ
ประเทศและ
ตลาด แรงงาน 
รวมถึงไม่ทราบ
จุดอ่อนและจุด
แข็งของหลักสูตร
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
 
 

1.1.1.1 ไม่มีการ 
ศึกษาความต้องการ
ของประเทศและ
ตลาด แรงงาน 
รวมถึงไม่วิเคราะห์
จุดอ่อน/จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิม ท่ีมีอยู่
แล้ว 
1.1.1.2 เจ้าหน้าท่ี
ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลไม่มีความรู้
เพียงพอ ถูกต้อง 
1.1.1.3 เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการสํารวจเก็บ
ข้อมูลไม่มีคุณภาพ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

 

สูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 

สูง 
 

 1.2 เพ่ือให้ได้ฐาน 
ข้อมูลสนับสนุน  การ
จัดทําหลักสูตร ท่ีมี
คุณภาพตรง ตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของ  รัฐบาล 

1.2.1 ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
จัดทําหลักสูตรท่ี
ได้ไม่มีคุณภาพ ไม่
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของ
รัฐบาล 

1.2.1.1 ขาดการ
วิเคราะห์วิจัย และ
สรุปผลข้อมูลด้าน ต่าง 
ๆ ของบัณฑิต 
1.2.1.2 ขาดการ
วิเคราะห์และประเมิน
สภาวะความต้องการ
แรงงานของ
ตลาดแรงงาน 
1.2.1.3 ขาดการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างของบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

สูง 
 
 
 

สูงมาก 
 
 
 
 

สูงมาก 

 
 3.4 การจัดลาํดับความเสี่ยง 
  • เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
มหาวิทยาลัยหรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน 
  • พิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญให้เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  • จัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง
มาก และหรือสูงมาจัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที่ 6 การประเมินความเสี่ยง (จัดลําดับความเสี่ยง) 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 
ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

โอกาส
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความเสี่ยง

1. สํารวจและ
ศึกษาข้อมูล
ความต้องการ
ของประเทศ/
ตลาดแรงงาน 
 

1.1 เพ่ือให้ทราบ
ความต้องการท่ี
แท้จริงของประเทศ
และตลาด แรงงาน 
แรงงาน รวมถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของ 
หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว 
 

1.1.1 ไม่ทราบ
ความต้องการท่ี
แท้จริงของ
ประเทศและ
ตลาด แรงงาน 
รวมถึงไม่ทราบ
จุดอ่อนและจุด
แข็งของ
หลักสูตรเดิมท่ีมี
อยู่แล้ว 
 
 

1.1.1.1 ไม่มีการ 
ศึกษาความต้องการ
ของประเทศและ
ตลาดแรงงาน รวมถึง
ไม่วิเคราะห์จุดอ่อน/
จุดแข็งของหลักสูตร
เดิม ท่ีมีอยู่แล้ว 
1.1.1.2 เจ้าหน้าท่ี
ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลไม่มีความรู้
เพียงพอ ถูกต้อง 
1.1.1.4 เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการสํารวจเก็บ
ข้อมูลไม่มีคุณภาพ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

 

สูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 

สูง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 

 1.2 เพ่ือให้ได้ฐาน 
ข้อมูลสนับสนุน  กา
จัดทําหลักสูตร ท่ีมี
คุณภาพตรง ตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ  รัฐบาล

1.2.1 ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
จัดทําหลักสูตรท่ี
ได้ไม่มีคุณภาพ 
ไม่ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของ
รัฐบาล 

1.2.1.1 ขาดการ
วิเคราะห์วิจัย และ
สรุปผลข้อมูลด้าน ต่าง 
ๆ ของบัณฑิต 
1.2.1.2 ขาดการ
วิเคราะห์และประเมิน
สภาวะความต้องการ
แรงงานของตลาด 
แรงงาน 
1.2.1.3 ขาดการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

สูง 
 
 
 

สูงมาก 
 
 
 
 

สูงมาก 

3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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4. การประเมินมาตรการควบคุม 
เป็นการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึงกระบวนการวิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดําเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ 
สามารถช่วยป้องกันและช้ีให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยท่ัวไป  การปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานอยู่
แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งน้ีมีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

 
สําหรับแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานจะทําการวิเคราะห์

การควบคุมที่มีอยู่เดิม พิจารณาว่าได้มีการจัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่ง
โดยปกติจะมีการกําหนดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กําหนด จึงจําเป็นที่
หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่าน้ันก่อน โดยนําผลจากการจัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูง
มาก และ/หรือสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรก  

 
ขั้นตอนการประเมินการควบคุม 

 1. นําเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก หรือสูง มากําหนดวิธีการควบคุมที่ควร
จะมี เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน 
  2. พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน มีการควบคุมอยู่
แล้วหรือไม่ 
  3. ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมน้ัน ได้ผลตามต้องการอยู่หรือไม่ 
ดังตัวอย่างแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 7 การประเมินมาตรการควบคุม 
 

ตัวอย่าง การประเมินมาตรการควบคุม 
โครงการ  การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์โครงการ  เพ่ือให้บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นจํานวน 4,495 คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Risk factors) 

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู่แล้ว 

(3) 

ผลการประเมิน 
การควบคุมท่ีมี 
อยู่แล้วว่า ได้ผล

หรือไม่  
(4) 

1. สํารวจและศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของประเทศ/ตลาด 
ความเสี่ยง : ไม่ทราบความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประเทศและ
ตลาดแรงงาน รวมถึงไม่ทราบ
จุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 
ปัจจัยเสี่ยง : 
1.1 ไม่มีการศึกษาความต้องการ
ของประเทศและของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงไม่วิเคราะห์
จุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 
1.2 เจ้าหน้าท่ีทําการวิเคราะห์
ข้อมูลไม่มีความรู้เพียงพอ ถูกต้อง 
 
1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสํารวจ
เก็บข้อมูลไม่มีคุณภาพ 

(หมายเหตุ รายละเอียดท่ีระบุในแบบ 
ปย.) 
 
 
 
 
 
 
1.1 ต้ังแต่คณะกรรมการพิจารณาความ
ต้องการของหลักสูตรศึกษาวิเคราะห์ 
SWOT Analysis หาจุดอ่อนจุดแข็งของ
หลักสูตรเดิม 
1.2 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ประเมินผลข้อมูล 
1.3 ให้มีการทดสอบเคร่ืองมือก่อน
นําไปใช้อย่างเพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
? 
 
 
? 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในช่อง (3) 
 = มี     

X  = ไม่มี    
?  =  มีแต่ไม่สมบูรณ์ 

เครื่องหมายท่ีระบุในช่อง (4) 
= ได้ผลตามท่ีคาดหมาย    

X = ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง 
การบริหาร / จัดการความเส่ียง เป็นการนํากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติใน

มหาวิทยาลัย ฯ หรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง หรือที่มอียู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือนํามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ  

 
โดยสามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เน่ืองจากไมคุ่้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไร
ก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีน้ี ก็ตามติดตามเผ้าระวังความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 
 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการดําเนินงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานให้กับพนักงาน การจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน 
หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงมาก 
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
น้ันไป 
 ซ่ึงวิธีการจัดการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความ
เสี่ยง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงสําคัญเพียงเร่ือง
เดียว เป็นต้น 
 ดังน้ัน เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพ่ือตัดสินใจเลือกมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก 

1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กําหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 

3. กรณีที่หน่วยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้กําหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง 

4. ในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จ หรือไม่ได้ดําเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่มี
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นัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้
นํามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 8 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยงแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ  การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์โครงการ  เพ่ือให้บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นจํานวน 4,495 คน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ขั้นตอนหลัก 

และวัตถุประสงค์ 
 (1) 

 
ความเสี่ยง 
ท่ียังเหลืออยู่ 

(2) 

 
ปัจจัยความเส่ียง 

(3) 

 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1. สํารวจและศึกษา
ข้อมูลความต้องการ
ของประเทศ/ตลาด
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบความ
ต้องการท่ีแท้จริงของ
ประเทศและ
ตลาดแรงงานรวมถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว 

 
 
 
 

1. ไม่ทราบความ
ต้องการท่ีแท้จริง
ของประเทศและ
ตลาดแรงงาน
รวมถึงไม่ทราบ
จุดอ่อนและจุดแข็ง
ของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 

1.1 ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของ
ประเทศและของ
ตลาดแรงงาน
รวมถึงไม่วิเคราะห์
จุดอ่อน/จุดแข็ง
ของหลักสูตรเดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 

1.1 วิธีลดความ
เสี่ยงโดยให้มีการ
แต่งต้ังคณะ 
กรรมการเพ่ือ
วิเคราะห์ SWOT 
Analysis หา
จุดอ่อนจุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมและ
นําข้อมูลไป
พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 
 
 

30 ก.ย. 57 
คณบดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

6. การรายงาน 
 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าเกิดความเสี่ยง ที่ยัง
เหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงน้ันอย่างไร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งน้ีการบริหารความ
เสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จได้ต้องรับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการ
ประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและสูง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
แล้ว จะต้องจัดทํารายงาน ดังน้ี 

 
 1. การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 
  1.1 ระดับมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี และจัดส่งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย 
  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย แบบ Srivijaya  FM 07-07   
  แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย (รายละเอียด) แบบ Srivijaya  FM 07-xx  
  แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย  แบบ Srivijaya  FM 07-05  
 
  1.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้จัดทํารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย/กอง/สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า เสนอขอความเห็นชอบจาก 
ผู้อํานวยการคณบดี/ผู้อํานวยการ และจัดส่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย 
  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน  แบบ Srivijaya  FM 07-08  
  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน หน่วยงาน   
        แบบ Srivijaya  FM 07-06  
  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน 
        แบบ Srivijaya  FM 07-09  
  แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน   แบบ Srivijaya  FM  07-01  

แบบ Srivijaya  FM  07-02 
แบบ Srivijaya  FM  07-03 
แบบ Srivijaya  FM  07-04 
แบบ Srivijaya  FM  07-05 
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7. การติดตามผล และทบทวน 
 การติดตามผล เป็นการติดตามภายหลังจากได้ดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงแล้ว เพ่ือให้
มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงน้ันมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเส่ียงที่มีผลต่อความสําเร็จ ความ
รุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

 1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
หรือไม่ 

 2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่มีการทําเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตาม
กําหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้

ดําเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
นําผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งน้ี

กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกําหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พร้อม
ทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การติดตามผลเป็นรายคร้ัง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น 

 2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตาม            
ที่รวมอยู่ในการดําเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการ
กํากับดูแลตามหน้าที่ประจําของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายการ
บังคับบัญชา เป็นต้น 
  

การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนา
ระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจําทุกปี 
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บทท่ี 4 
บทสรุป 

 
 ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นแล้ว
ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างได้ ต้ังแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจําวัน การ
ตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่ง
อาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทําให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจทําให้เสียค่าใช้จ่ายและ
ทรัพยากรโดยไม่จําเป็น 
 
 ปัจจัยสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  1. การสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง 
  2. การมีทีมงานที่เข้าใจระบบ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้ง
องค์กร 
  3. การเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม 
  4. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
  5. สร้างตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 
  6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 
 แต่ทั้งนี้ในหน่วยงานอาจข้อจํากัดขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองคก์รไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น 
  1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด 
  2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่
กําหนดไว้ 
  3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือควบคุมอันเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษท่ี
ไม่ได้คาดมาก่อน 
  4. การทุจริตในหน่วยงาน กรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือกันทําการทจุริต 
  5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่
ได้ 
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สรุปขั้นตอนปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแบบฟอรม์ที่เก่ียวข้อง 

 
ขั้นตอนที่ 1  แบบการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก 

ใช้แบบ Srivijaya  FM  07-01 
ขั้นตอนที่ 2  แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) 

ใช้แบบ Srivijaya  FM  07-02 
ขั้นตอนที่ 3  แบบการประเมินความเสี่ยง 

ใช้แบบ Srivijaya  FM  07-03 
ขั้นตอนที่ 4  แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ใช้แบบ Srivijaya  FM  07-04 
ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ใช้แบบ Srivijaya  FM  07-05 
ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
  6.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                           ใช้แบบ   Srivijaya  FM 07-07 
  6.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
                           ใช้แบบ  Srivijaya  FM 07-xx  
         Srivijaya  FM 07-05 
 ระดับกอง / คณะ /สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  6.3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน                          
        ใช้แบบ    Srivijaya  FM 07-08 
  6.4  แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน                    
                            ใช้แบบ   Srivijaya  FM  07-01 

Srivijaya  FM  07-02 
Srivijaya  FM  07-03 
Srivijaya  FM  07-04 
Srivijaya  FM  07-05 

  6.5  การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน หน่วยงาน   
                            ใช้แบบ  Srivijaya  FM 07-06 
  6.6  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  หน่วยงาน  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                            ใช้แบบ  Srivijaya  FM 07-09 
 
ขั้นตอนที่ 7   การติดตามผลและทบทวน 
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เอกสารอ้างอิง 

 
1. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร B.S.Q.M. Global partners, Bangkok, Thailand 

 2. การบริหารความเสี่ยง Risk Management สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 3. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 4. คู่มือการบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ภาคผนวก 

 
 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน 
 3. แบบรายงานบริหารความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม) 
 4. ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



  
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๑  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/1 

แบบการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและวตัถุประสงคข์องแต่ละขัน้ตอนหลัก 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

 

โครงการ/กิจกรรม : ................................................................................................. 
 

 

 

ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
ตําแหน่ง  ..................................... 
วันที่.........../...................../........... 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
( 1 ) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
( 2 ) 

ขั้นตอนหลัก 
( 3 ) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 
( 4 ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๒  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/1 

แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

 

โครงการ/กิจกรรม : .......................................................................................................... 
 

 

 

ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
ตําแหน่ง  ..................................... 
วันที่.........../...................../........... 

 

ขั้นตอนหลัก 
( 1 ) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 
( 2 ) 

ความเสี่ยง 
( 3 ) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
( 4 ) 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๓  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/๒ 

แบบการประเมินความเสี่ยง  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

โครงการ/กิจกรรม : ........................................................................................................ 
 

การประเมินความเสี่ยง  ( 5 ) 

 
ขั้นตอนหลัก 

( 1 ) 

 
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 

( 2 ) 

 
ความเสี่ยง 

( 3 ) 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 

( 4 ) 
โอกาส 
( 5 ) 

ผล 
กระทบ 
( 6 ) 

 

ผลคูณโอกาส
และผลกระทบ 

(5x6) 
( 7)  

ระดับความเสี่ยง 
สูงมาก ( ≥ 15) 
สูง (11-14) 

ปานกลาง (7-10) 
น้อย (1-6) 

( 8 ) 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

( 9 ) 

         

         

         

         

         

         
\ 

 

ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
ตําแหน่ง  ..................................... 
วันที่.........../...................../........... 



  
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๓  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ ๒/๒ 

 

คําอธบิายหลกัเกณฑ์ในการประเมินระดบัของโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และ ระดบัความรนุแรงของผลกระทบของความเสีย่ง (Impact) 

ระดบัของความเสี่ยง  (Degree  Of  Risk)  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งเป็น 4 
ระดับ คือ  สูงมาก  สูง   ปานกลาง  และน้อย             

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดบัของความเสี่ยง  (Degree of  Risks) 

ระดบัโอกาสในการเกดิเหตกุารณต์า่งๆ (Likelihood) 
ระดบั  โอกาสทีจ่ะเกดิ  คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดได้ยากมาก 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact))         

ระดบั ผลกระทบ คําอธบิาย 

5 สูงมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 
4 สูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
3 ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง 
2 น้อย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น 

5        สูงมาก   ≥ 15 

4        สูง         11-14 

3        ปานกลาง 7-10 

2        น้อย 1-6 

1         

 1 2 3 4 5    

   
 ผ

ลก
ระ

ทบ
ขอ

งค
วา

มเ
สี่ย

ง  
  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    



  
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๔  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/1 

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

โครงการ/กิจกรรม : ................................................................................................................................... 
 

 

ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
ตําแหน่ง  ..................................... 
วันที่.........../...................../........... 

 

 

 
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง 

( 1 ) 

 
การควบคุมที่ควรจะมี 

 ( 2 ) 

 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
           = มี 
          = ไม่มี 

         ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 

( 3 ) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

        = ได้ผลตามที่คาดหมาย 
        = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 

        ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

( 4 ) 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๕  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/1 

แผนบรหิารความเสี่ยง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

ประจําปงีบประมาณ............................ 
 

หน่วยงาน .......................................................................................................... 
ด้าน...................................................................................................................... 

 

โครงการ/ กิจกรรม และ
วัตถุประสงค์โครงการ /

กิจกรรม 
( 1 ) 

ขั้นตอนหลัก 
และ 

วัตถุประสงค์ 
( 2 ) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

( 3 ) 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

( 4 ) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

( 5 ) 

กําหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 

 

หมายเหตุ 
 

( 7 ) 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
ตําแหน่ง  ..................................... 
วันที่.........../...................../........... 

 



 
  

  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
Srivijaya  FM  07-0๖  

ISSUE :  02 - 19/04/2554 
หน้าที่ 1/1 

แบบตดิตามผลการบรหิารความเสี่ยงในงวดก่อน 
 

หน่วยงาน.................................................................................................... 
 

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

 
 

*** สถานการณด์ําเนนิงาน           ชื่อผู้จัดทํา..................................... 
���  =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด         ตําแหน่ง  ..................................... 

            =  ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด         วันที่.........../...................../........... 
          =  ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ 
          0   =  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

โครงการ/ กิจกรรม และ
วัตถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม 
( 1 ) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ 

( 2 ) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
( 3 ) 

การจัดการความเสี่ยง 
 ( 4 ) 

กําหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 ( 5 ) 

สถานภาพการ
ดําเนินงาน 

( 6 ) 

วิธีการติดตามและปัญหา
อุปสรรค 
( 7 ) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
 

Srivijaya  FM 07-07  
ISSUE :  02 -19/04/2554 

หน้าท่ี 44/๑ 

รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง    
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. .......................... 
 

 

เรียน  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..................  และแผนการปฏิบัติราชการ 4  ปี (พ.ศ
...................) น้ัน 
 
                    จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ .......มีความเสี่ยงที่
สําคัญ / ไม่มีความเสี่ยงที่สําคัญ......... (ให้เลือกข้อความ)   ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ จึง   .......ได้กําหนด / ไม่กําหนด....... (ให้เลือก
ข้อความ)   วิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
แนบ       
 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
(....................................................................) 

 อธิการบดี 

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

 
 
 



 

 
 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
 

Srivijaya  FM 07-0๘  
ISSUE :  02 -19/04/2554 

หน้าท่ี 45/๑ 

รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง 
 

หน่วยงาน....................................................................................... 
 
 

งวดระยะเวลา...............................ถึง................................... 
 

เรียน  อธิการบดี 
 
                    .........(คณะ / สํานัก / สถาบัน)............ได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของ.........(คณะ / สํานัก / 
สถาบัน)........... บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................  โดยได้
ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด น้ัน 
 

                   จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (คณะ / สํานัก / 
สถาบัน)............................  
มี ....(ให้เลือกข้อความจากด้านล่าง)...   
 

กรณีที่ 1 ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสี่ยงที่สําคัญ 
“ หน่วยงานยังคงมีความเส่ียงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ” 

กรณีที่ 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญจําเป็นต้องจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
“ หน่วยงานยังมีความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จํานวน...............เรื่อง/ประเด็น ซึ่งได้
กําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่แนบ ”     

 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

(....................................................................) 
คณบดี/ผู้อํานวยการ 

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

 



 

 
 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
 

Srivijaya  FM 07-0๙  
ISSUE :  02 -19/04/2554 

หน้าท่ี 46/๑ 

รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

หน่วยงาน.................................................................................... 
 
 

งวดระยะเวลา...............................ถึง................................... 
 

 

เรียน  คณบดี / ผู้อํานวยการ 
 
                    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง .........(คณะ / สํานัก / สถาบัน).........ได้ดําเนินการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของ.......(คณะ / 
สํานัก / สถาบัน)............ บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..............โดยได้
ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด น้ัน 

 

                    จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงาน .................(คณะ / สํานัก / 
สถาบัน..............     
มี ....(ให้เลือกข้อความจากด้านล่าง)...   
 

กรณีที่ 1 ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสี่ยงที่สําคัญ 
“ หน่วยงานยังคงมีความเส่ียงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ” 

กรณีที่ 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญจําเป็นต้องจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
“ หน่วยงานยังมีความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จํานวน...............เรื่อง/ประเด็น ซึ่งได้
กําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่แนบ ”     

 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
                                                                             (....................................................................) 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                                                             (คณะ / สํานัก / สถาบัน) 
                                                                      วันที.่........... เดือน.........................พ.ศ........... 

 
 
 



 

 
 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
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