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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับเป็น
เครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพ่ือให้ระดับและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือควบคุมได้ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงาน หน่วยงานภาครัฐต้อง
ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ คือ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 
มาตรา 9 (3) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารความ
เสี่ยง เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญและใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางใน                
การบริหารและด าเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด          
ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา การวิจัยและพัฒนา              
องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร
ในทุกระดับ และจากทุกคนภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุตามยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นที่จะท าให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ 
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มี           
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. หัวหน้าส่วนราชการ 1. พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง 
5. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานทราบเพ่ือน าไปสู่             
การปฏิบัติ 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

3. ผู้บริหารในหน่วยงาน 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
3. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

4. บุคลากรในหน่วยงาน  1. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความส าคัญท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
2. ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เพ่ือให้เข้าใจความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับ
ความหมายของค าที่เก่ียวข้อง ต่อไปนี้ 

1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด
จากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์  

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยต้องระบุได้ด้วยว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือ          
จะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/ มาตรการ/ แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และบริบทขององค์กร 

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ             
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ ความเสี่ยง ซึ่ง โอกำสที่
จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ หมายถึง ปริมาณของ
ความรุนแรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วท าให้
ทราบระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง
ปานกลาง และความเสี่ยงต่ า 

4. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการ 
ที่ น าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรก าหนด   

5. กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้ าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์             
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมี            
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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6. กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการด าเนินการ
ตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน และ              
ทั่วทั้ งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่                      
การแบ่งแยกหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

6.1 การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด 
ความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ตั้งแต่แรก เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน เป็นต้น 

6.2 การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น 

6.3 การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น          
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี 

6.4 การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

             ขั้นตอนกำรปฏิบัติ                                   ผู้รับผิดชอบ 
                   

 
 
 
 
 

   
 
 

 
    
 

 
              

    
 

                
 

 

 

 

 
 

 

ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

วิเคราะห์ และระบุความเส่ียง ประเมินโอกาส
และผลกระทบ และจัดล าดับความเส่ียง 

 

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาแผนบริหารความเส่ียง 

ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
สถาบันการพลศึกษา 

 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 

รายงานผลการบริหารความเส่ียง บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 

กองตรวจสอบภายในสอบทาน 
ผลการบริหารความเส่ียง 

น าผลการด าเนินงานมาใชว้างแผน 
การด าเนินงานในรอบปีถัดไป 

 

กองตรวจสอบภายใน 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 
 



 
 

ส่วนที ่2 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี              
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
4. การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. การติดตามและรายงานผล 

ขั้นเตอนที่ 1  กำรระบุควำมเสี่ยง 
 การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย

เสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน รักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ (แบบฟอร์ม RM1) 

1. สำเหตุของควำมเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเอง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
1.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 
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2. ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผน

กลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/ อุปกรณ์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ างๆ 
รวมถึงการท านิติกรรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเพ่ือหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ (แบบฟอร์ม RM1) การด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเสี่ยงมีข้ันตอน ดังนี้  

1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงาน
ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์
เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง  
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ตัวอย่างการก าหนดแนวทางพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

1.1  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
1) กรณีเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

2) กรณีเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย (เชิงคุณภำพ / เชิงปริมำณ) 

5 สูงมาก สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ / > 1 ล้านบาท 
4 สูง สูญเสียทรัพย์สินมาก / > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง สูญเสียทรัพย์สิน / > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย / ไม่เกิน 10,000 บาท 
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2) ด้านเวลา 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 6 เดือน 

4 สูง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 – 6 เดือน 

3 ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 – 4 เดือน 

2 น้อย ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 2 – 3 เดือน 

1 น้อยมาก ท าให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 

3) ด้านการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

4) ด้านจ านวนบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 25 
4 สูง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 20 
3 ปานกลาง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 15 
2 น้อย ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 10 
1 น้อยมาก ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 5 

5) ด้านคุณภาพของบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 55 ของงาน 
4 สูง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ของงาน 

3 ปานกลาง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 40 ของงาน 

2 น้อย เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 ของงาน 

1 น้อยมาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ของงาน 
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6) ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต 
4 สูง มีการบาดเจ็บถึงข้ันพักงาน / พักการเรียน 
3 ปานกลาง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรียน 
2 น้อย มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 

7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า ร้อยละ 50 
4 สูง ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า ร้อยละ 60 

3 ปานกลาง ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า ร้อยละ 70 

2 น้อย ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 

1 น้อยมาก ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า ร้อยละ 90 

 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ถูกถอนใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ/ ถูกฟ้องร้อง /ถูกปิด 
4 สูง ถูกตักเตือนจากหน่วยงานก ากับ/ ถูก สมศ.ประเมินต่ ากว่า 3/ นักศึกษามีการประท้วง 
3 ปานกลาง ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นักศึกษามีความรู้สึกไม่ดี 
2 น้อย มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์/ ผลการประเมินของ สมศ.ต่ ากว่าคู่แข่ง 
1 น้อยมาก มีการโจษถึงสถาบันการพลศึกษาในทางไม่ดี 

8) ด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับ
องค์กรอย่างรุนแรง 

4 สูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรเล็กน้อย 
3 ปานกลาง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร 
2 น้อย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบางส่วน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
1 น้อยมาก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์ 
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9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 – 1.50  
4 สูง ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.51 – 2.50 

3 ปานกลาง ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 – 3.50 

2 น้อย ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 – 4.50 

1 น้อยมาก ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 – 5.00 

10) ด้านการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

4 สูง การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหา อุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดเล็กน้อย 

3 ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย แต่การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2 น้อย บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานเพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาด
หรือมีปัญหาอุปสรรค 

1 น้อยมาก การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ า 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง 
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2. กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน  ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

2.1  พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3. กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด 

4. กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญ
ให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดย 

 

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการค านวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ า และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

4.1 ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีเขียว (      ) ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน
อาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่ เพ่ือให้ผ่อนคลายการควบคุมได้ระดับหนึ่ง 

4.2 ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (      ) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยง (R) = โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (L) x ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
(I)ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 
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4.3 ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีส้ม (      ) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) 
หรือ การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับ
ความส าคัญในการด าเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณให้น้อยกว่าโซนสีแดง 

4.4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน มีแผนลด
และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง (      ) จะต้องมีการก าหนดมาตรการในการจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Terminate) หรือ การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา 
ที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง  

ขัน้ตอนที่ 3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 เป็นการด าเนินการหลังจากที่มหาวิทยาลัยสามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยง
แล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด และคุ้มค่ากับ
การลงทุน ซึ่งแบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้              
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  

3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง 
การปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 

3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขในการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง 

ผล
กร

ะท
บท

ี่จะ
เก

ิดข
ึ้น 
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การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง ความเสี่ยงที่
สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 ให้พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก และ

ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด   

ขั้นตอนที่ 5 กำรติดตำมและรำยงำนผล 
 มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณาสั่งการ 
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ตัวอย่ำงควำมเสี่ยง 
1. ตัวอย่ำง ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

 การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดรับกับความต้องการของรับผู้รับบริการ 
 แผนกลุยุทธ์ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ยุทธศาสตร์ชาติ/ นโยบายรัฐบาล/ สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ) มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 
 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัติการประจ าปีระดับผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติมีน้อย 

2. ตัวอย่ำง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 การด าเนินการโครงการล่าช้า 
 ความไม่พร้มของอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
 การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 การประเมินคุณภาพภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 หลักสูตรยังไม่ทันสมัยตามความต้องการของสังคม 
 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสั งคมออนไลน์  ( social media) ที่ มีผลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในทางลบ 
 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักน้อย 
 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักน้อย 
 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ยังไม่คุ้มค่า 
 บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 การจัดสรรงานไม่ตรงตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไม่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทุกกลุ่มสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 จ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มีจ านวนน้อย 
 บุคลากรสายวิชาการในหน่วยงานขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ในการเขียนผลงานวิจัย 
 ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น 
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3. ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
 การขาสภาพคล่องทางการเงิน 
 รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 มีแนวโน้มการจ่ายงบประมาณรายได้ด้านบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น 

 แนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

4. ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก 
 การตีความกฎหมายผิดพลาด 
 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

แบบฟอร์มกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบกำรระบุปัจจัยเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

หน่วยงำน............................................................................................................................... 

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยงก่อน
กำรควบคุม 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กำ

ส 
(L

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(I)
 

ค่ำ
คว
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เส

ี่ยง
ที่ไ

ด้ 
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 x
 I)
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ี่ยง

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. ด้ำนกลยุทธ์ 

          

2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

 
    

     

3. ด้ำนกำรเงิน 

 
    

     

4. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ 

 
    

     

 
 

  

21  
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

แบบ RM-1 
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ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลตำม แบบ RM-1 

1.  (1)  หมายถึง การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยแบ่งประเภทความเสี่ยง เป็น 4 ด้าน คือ  
1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด

แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่
สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์
แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือ
ขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/ 
อุปกรณ์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้
ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรรม
สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

2. (2) หมายถึง พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์
โอกาสที่ก าหนด (ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 
4 = สูง และ ระดับ 5 = สูงมาก) 

3. (3)  หมายถึง  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง และ 
ระดับ 5 = สูงมาก) 
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4. (4) หมายถึง การน าคะแนนจาก ช่อง (2) โอกาส (L) x ช่อง (3) ผลกระทบ (I) 

5. (5)  หมายถึง  การแปลผลค่าคะแนนที่ได้จาก ช่อง (4) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งได ้ดังนี้ 
5.1  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ  แต่ให้เฝ้าระวัง 
5.2 ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน 

ยอมรับความเสี่ยงได้แตต่้องมีแนวทางป้องกัน เพ่ือให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า 
5.3 ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน เป็นความเสี่ยง 

ที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
5.4 ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน 

วิกฤตหนัก ต้องมีการก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยทันที 

6. (6) หมายถึง การน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ที่สุด และคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งแบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 
6.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถ

ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  
6.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) 

หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือ
ลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 

6.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขใน               การ
ด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน              
การด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

6.4 กำรกระจำย  (Risk Sharing) หรื อโอนควำมเสี่ ยง  (Risk Spreading) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น 

7. (7) หมายถึง การก าหนดกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

8. (8) หมายถึง การก าหนดระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จนแล้วเสร็จ 

9. (9) หมายถึง การระบุชื่องานและผู้ที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ 



 
 

แบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หน่วยงำน............................................................................................................................... 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1. ด้ำนกลยุทธ์       
               

2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน        
               

3. ด้ำนกำรเงิน        
               

4. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ       
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ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

แบบ RM-2 
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ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลตำม แบบ RM-2 

1.  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้ในช่อง (1) (2) (3) (4) (5) และ (7) จาก แบบ RM-1 
มาลงใน แบบ RM-2 

2.  (7) หมายถึง การอธิบายผลการด าเนินงานที่ได้จากการด าเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

3. (8) หมายถึง  การระบุชื่อรายการหลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

4. (9) หมายถึง พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ภายหลังจากได้ด าเนินการตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในช่อง (6) โดยให้คะแนนตามเกณฑ์โอกาสที่
ก าหนด (ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง 
และ ระดับ 5 = สูงมาก)  

5. (10) หมายถึง พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง และ 
ระดับ 5 = สูงมาก) 

6. (11) หมายถึง การน าคะแนนจาก ช่อง (9) โอกาส (L) x ช่อง (10) ผลกระทบ (I) 

7. (12)  หมายถึง  การแปลผลค่าคะแนนที่ได้จาก ช่อง (11) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งได้ ดังนี้ 
7.1  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ  แต่ให้เฝ้าระวัง 
7.2 ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน 

ยอมรับความเสี่ยงได้แตต่้องมีแนวทางป้องกัน เพ่ือให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า 
7.3 ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน เป็นความเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
7.4 ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน 

วิกฤตหนัก ต้องมีการก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยทันที 

8. (13) หมายถึง เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในช่อง (6) อะไรคือความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นที่ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

9. (14) หมายถึง การน าข้อมูลในช่อง (9) จากแบบ RM-1 มาลงใน แบบ RM-2   
 


