คำนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหาร
จั ด การที่ ส าคั ญ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจตรงกัน มีการปฏิบัติตาม
แนวทางและขั้ น ตอนที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ร ะดั บ และขนาดของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
มหาวิทยาลัยในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกพันธกิจ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแนวทางการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 2561

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ความสาคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความหมายและคาจากัดความ
แนวทางการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
การระบุสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
การติดตามประเมินผลและรายงานผล
ผังการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
แบบประเมินความคิดเห็นผู้บริหาร
การจัดลาดับความเสี่ยงระดับกลยุทธ์
ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยง
การกาหนดเกณฑ์การวัดโอกาสในการเกิดและเกณฑ์การวัดผลกระทบ
แบบประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
คาอธิบายสาหรับการกรอกข้อมูลในแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
สรุปแนวทางการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง

1
1
1
3
3
3
4
6
6
13
14
15
19
20
21
22
22
23
25
26
28
34
37
39

ส่วนที่ 1
บทนำ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและเสนอให้มี
การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่ ๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อดาเนินการ
จากการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานในหลายๆส่วนเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถแยกอออกจากการทางานปกติได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งมหาวิทยาลัย
ในการจัดทาแผนการกากับติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหลายส่วน ไม่สามารถแยกออก
จากงานปกติได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีระบบการดาเนินงานที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ที่กาหนด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของทั้งมหาวิทยาลัยในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง/รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์
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ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
เรื่องนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
..................................................
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มุ่งไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๓. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้
๔.มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวน ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
๕.มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถบริหาร
จัดการให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินงานแก่หน่วยงานและบุคลากรสามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง และทบทวน ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เพื่อให้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม และสภาพแวดล้อม ดังนั้นการ
แข่งขันทาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีความระมัดระวัง ต้องปรับตัวและพร้อมสาหรับการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการดาเนินการอย่างโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะสนับสนุนให้สามารถดาเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน การดูแลและปกป้องทรัพย์สิน เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะกรรมการบริหาร/ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง
1.2 กากับนโยบายและให้คาเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาเสนอข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.2 กากับดูแลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และนาเสนอแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.4 นาเสนอผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
3. อธิการบดี
3.1 กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนาไปปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยมีการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และมีการบูรณการร่วมกัน
3.2 ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญและกากับการบริหารความเสี่ยง
3.3 ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3.4 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.1จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง
4.2ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
4.3ควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย
4.4 จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะและระดับสถาบัน นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการบริหารและการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง
5.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
5.2 รวบรวมข้อมูลระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
4
5.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง

5.4 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการประจาหน่วยงาน พร้อมทบทวนกาหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนความเสี่ยงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมหมำยและคำจำกัดควำม
1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผล
กระทบให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดขึ้นอาจมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงจาเป็นต้องพิจารณาโอกาสใน
การเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ ซึ่งความเสี่ยงสามารถจาแนกได้แต่ละ
ด้านดังนี้
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ( Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Human and Good Governance Risk)
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk) ตามบริบทของสถาบัน
ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผนกลยุทธ์หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา การบรรลุผลตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานตามปกติ
ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบการประกัน
คุณภาพ ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่ ว่ามีการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีระบบ
ควบคุมตรวจสอบที่ดีเพียงใด หากไม่ดีพอหน่วยงานต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้น
อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานด้านการเงินงบประมาณการควบคุมค่าใช้จ่าย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงินและการรายงานทาง
การเงินบัญชี
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับ (Compliance Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กาหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) : ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเกิดอัคคีภัย การเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ การฆ่าตัวตาย เป็นต้น
ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล (Human and Good Governance Risk) :
ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง
การฝึกอบรม การโยกย้าย และไม่ได้จัดทาข้อกาหนดด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ
ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก (External Environment Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบทาให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย
ควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ (Other Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานแบบตลาดวิชา การศึกษาตลอดชีวิต ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับอายุตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2. ปัจจัยควำมเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทาให้การดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่
ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ควรระบุสาเหตุ
ที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ /มาตรการ/แนวทางการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ปัจจัยควำมเสี่ยงพิจำรณำได้จำก
1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ (Strategy) เหมาะสมกับสถานการณ์เพียงใด
2. โครงสร้างมหาวิทยาลัย (Structure) มีหน่วยงานและระดับชั้นการบังคับบัญชาที่เหมาะสมในการ
ดาเนินพันธกิจให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพียงใด
3. ระบบ (System) การดาเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด เช่น ระบบการคัดเลือก/การ
สรรหา ระบบการประเมินผล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ระบบการเงิน ระบบการผลิตบัณฑิต ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง และระบบสารสนเทศ เป็นต้น
4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพียงใด
5. บุคลากร (Staff) มีศักยภาพ/สมรรถนะเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงใด
6. ทักษะ (Skill) ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเหนือกว่าหรือด้อยกว่า
อย่างไร
7. ค่านิยม (Share Value) ค่านิยมร่วมของบุคลากรมีส่วนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด
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2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
2.1 สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment)
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน้ามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตรา
การว่างงาน และตลาดหุ้น
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งในสังคม การ
ก่อความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น
3. ด้านการเมืองส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล
4. ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ต่างๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
5. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2.2 สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
1. ผู้ให้บริการการศึกษารายใหม่ๆ (New Entrants)
2. ความรุนแรงของการแข่งขัน (Intensity of Rivalry)
3. อานาจการต่อรอง (Bargaining Power)
- ผู้รับบริการ (Customer)
- ผู้จัดหาทรัพยากรให้ (Supplier)
4. บริการ/สินค้าอื่นๆที่เป็นสิ่งทดแทนการเลือกใช้บริการการศึกษา (Substitution)
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ การ
ประเมินและการจัดระดับความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดย
พิจารณาจากการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การ
ตัดสินใจเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
3.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พิจารณาจากสถิติการเกิดความ
เสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
ความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกาหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดประการเดียว
หรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับมหาวิทยาลัย โดย
พิจ ารณาจากระดับ ความรุ น แรง และมูล ค่าความเสี ย หายที่มีต่ อมหาวิท ยาลั ยในกรณีที่ความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้ น
สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และ
น้อยมาก (1)
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3.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการนา
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมิน
ระดับความรุนแรง (Degree of Risk) หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง
ที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด มากน้อยเพียงใด
ตามเกณฑ์การกาหนดลาดับความเสี่ยงที่กาหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่ามีระดับ
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์การกาหนดลาดับความเสี่ยงที่กาหนด

เกณฑ์กำรกำหนดลำดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง x ระดับผลกระทบ
เมื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงลาดับใดในตารางการ
จาแนกความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงมากที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน แบ่งเป็น 4 ลาดับ คือความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ความเสี่ยงปานกลาง
(สีเหลือง) และความเสี่ยงต่า (สีเขียว)
4. ระดับของควำมเสี่ยง หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการจาแนกความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลาดับค่ าความ
เสี่ยงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
5. วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีม่ หาวิทยาลัย/หน่วยงานยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยการเลือกแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง
นั้นผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่
5.1 ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้การป้องกันหรือลดความเสี่ยงดาเนินการ
ได้ดังนี้
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1. การควบคุม/การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการ
เกิดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่ย อมรับไดแต่ต้องมีการแกไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการ
ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยมีการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน การจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะในการทางานให้ กับบุคลากร การจัดทาคูมือการปฏิบัติงาน การกาหนดให้ผู้จัดซื้อ /จัดจ้างและผู้ตรวจรับ /
ผู้รับมอบงานแยกจากกัน เป็นต้น หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น
เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การสารองข้อมูล (Back up) เป็นระยะๆ การบันทึกข้อมูลสารอง เป็นต้น
2. การโอนความเสี่ยง/การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) คือการถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้
ผู้อื่น/หน่วยงานอื่นร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกันซึ่งการแบ่งรับ
ความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน จะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัย (Insurance)
การทาสัญญา (Contracts) การรับประกัน (Warranties) การจ้างผู้ดาเนินการภายนอกเป็นการจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน (งานรักษาความปลอดภัย) เป็นต้น
3. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance ) คือการรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายใน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับ ไม่รุนแรง ไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ (แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น) ไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ
4. การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได้
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยูน่ อกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น
การหยุด/ยกเลิกการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ/
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานทีจ่ ะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง การลดขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือ
กิจกรรมลง เป็นต้น แต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานมากเกินไป ทาให้ไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
5.2 ความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกิดจากปัจจัยภายในที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถดาเนินการได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อลดต้นเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า เป็นต้น
6. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆเพื่อลดต้นเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานจะเกิดความ
เสียหายโดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ยอมรั บ ได้ ป ระเมิ น ได้ ค วบคุม ได้ และตรวจสอบได้ อ ย่ างเป็ น ระบบโดยค านึง ถึ ง การบรรลุ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์กลยุทธ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป็นสาคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงจากทุกภาคส่วน ทุกระดับทั่วทั้งมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
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7. กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา
8. เป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือ
ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยทั่วไปจะกาหนดให้มีลักษณะกว้างๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา และเชิง
พัฒนา
9. กำรควบคุมภำยใน (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของนโยบายแนวทางกฎระเบียบข้อบังคับคู่มือหรือขั้นตอน
การปฏิบัติต่างๆเพื่อลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้น
10. ระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งแนวคิดที่เหมือนกันและแตกต่างกันในบางประเด็น
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นาทั้ง 2 ระบบมาผสมผสานกัน โดยจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีวิธีการวิเคราะห์ทุกขั้นตอน
ตามแนวทางของระบบควบคุมภายใน
กำรเทียบเคียงระหว่ำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระบบควบคุมภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนวัตถุประสงค์
ด้ำนวัตถุประสงค์
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน 1. ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายในระดับสูง
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน และต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์
ความเสียหาย การรั่วไหลและการทุจริต
ขององค์กร
2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน
2. ด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย สัญญา
3. ด้านการรายงาน การรายงานขององค์กรมีความ
เชื่อถือได้
4. ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด องค์กรได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดหรือกฎหมายที่ใช้บังคับองค์กร
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ระบบควบคุมภำยใน
ด้ำนองค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนองค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การจัดการ/การตอบโต้ความเสี่ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในแตกต่างจากการบริหารความเสี่ยง โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน แต่การบริหารความเสี่ยงเป็นการมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานภายในทุกระดับ ด้านองค์ประกอบแม้ว่า
การบริหารความเสี่ยงมีจานวน 8 องค์ประกอบ แต่เป็นเพียงการขยายประเด็นจาก 5 องค์ประกอบของระบบ
ควบคุมภายใน ทั้งนี้ในภาพรวม ระบบควบคุมภำยใน เป็นการจัดการกับความเสี่ยงในระดับการปฏิบัติงานประจา
ภายในของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเท่านั้น ส่วนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการจัดการกับความเสี่ยงในระดับ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
11. ปัญหา (Problem) หมายถึง ช่องว่าง (Gap) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ กับ สิ่งที่ต้องการจะเป็น/คาดหวัง
โดยมีความสับสนในการนาปัญหามาระบุเป็นความเสี่ยงอยู่เสมอ
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ควำมแตกตำงระหว่ำงปัญหำและควำมเสี่ยง
ลักษณะกำรเกิด

ปัญหำ (Problem)

ควำมเสี่ยง (Risk)

การเกิดเหตุการณ์ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เทียบกับกรอบเวลา

1. เหตุการณ์ปัจจุบันยังไม่เกิด หรืออาจเคย
เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ในอดี ต (แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ พบ
เหตุการณนี้เกิดขึน้ )
2. มีความไม่แน่นอน ในอนาคตอาจเกิดขึน้
หรือไม่เกิดขึน้ ก็ได้

การเกิดความ
เสียหาย สูญเสีย
(ผลกระทบ)

ยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ในปัจจุบันยัง
ไม่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหาย

เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ได้รบั ผลกระทบ
เชิง ลบ เกิดความสูญเสีย/ความ
เสียหายแล้วในปัจจุบัน

การบริหารจัดการ/ 1. เป็นลักษณะเชิงรับ (เชิงแก้ไข)
การแก้ไข หรือ
โครงสร้างการ
2. เป็ น การใช้ กระบวนการ
บริหารจัดการ
แก้ ไ ขปัญ หาผ่านกลไกการบริหาร
จัดการตามสายการบังคับบัญชาที่มี
อำนาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
โครงสร้างองค์กร โดยขึ้นอยู่ กับ
ลั ก ษณะของปั ญ หา และระดั บ
ความรุนแรงของปัญหา
3. สามารถดำเนินการจัดการ และ
แก้ไขปัญหาได้โดยทันที

1. เป็นลักษณะเชิงรุก (เชิงป้องกัน เป็นการ
เตรียมความพร้อมรับมือ)
2. ใช้ ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งโดย
อยู่ ใ นการกากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงาน

3. สามารถดาเนิ น การกำกั บ ดู แ ลโ ดย มี
ระบบควบคมภายในที่ดีต่อปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ ย งที่ส ำคั ญ รวมถึงระบบตอบสนองที่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้

แนวทำงกำรดำเนินงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นการนาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
(2561-2580) ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มาเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกันในการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
แนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน นาไปปฏิบัติ ดังนี้
13

1. ผู้บริหารหรือผู้นาระดับสูงของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการประชุมชี้แจงถึงเหตุผลและทาความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ก่อนที่จะมีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมดาเนินการอาจไม่คุ้นเคยกับการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
โดยเฉพาะการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานจึงมีความสาคัญมาก โดยกาหนดให้ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องจัดหา
ทีมงานหรือคณะทางานที่รับผิดชอบภารกิจแต่ละด้านจากตัวแทนทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาทาหน้าที่ในการระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยนากิจกรรมหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์ เพื่อ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งทบทวนปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยนาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นตัวตั้งในการค้นหาปัจจัยเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มหาวิทยาลัย
ได้มกี ารพิจารณา/คัดเลือก จัดลาดับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยไว้แล้ว สาหรับของ คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน สามารถนาไปปรับกิจกรรม
และดาเนินการความเสี่ยงที่สอดคล้องกันได้หรือจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ ตามบริบทของแต่ละแห่งได้อีกเช่นกัน)
4. กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่จะนามาประเมินความเสี่ยงว่า มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่สาคัญๆ อะไรบ้าง แล้วจึงกาหนดวัตถุประสงค์/กาหนดค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(โอกาส X ผลกระทบ) ของแต่ละขั้นตอน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความชัดเจน เพราะเปรียบเสมือนการกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการดาเนินงาน ซึ่งช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ในขั้นตอนการดาเนินงานสามารถมีได้หลายวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต้องอาศัยความรู้
และประสบการณ์จากการทางาน หรืออาจใช้วิธีการประชุมของฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มาช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ได้
กำรระบุสำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบให้
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึง่
ปัจจัยที่ทาให้เกิดขึ้นอาจมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงจาเป็นต้องพิจารณาโอกาสในการเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ์ และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ
ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทาให้การดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
ไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งปัจ จัยภายในและภายนอกโดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด
เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานควรระบุสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อ สามารถวิเ คราะห์ แ ละกาหนดกลยุ ทธ์ /มาตรการ/แนวทางการลดความเสี่ ยงในภายหลั ง ได้ อย่ างถูก ต้อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก
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การระบุสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับทบทวน/
ค้นหา/พิจารณาดูว่ากิจกรรมที่ดาเนินการในแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนมีความเสี่ยงเรื่องใดบ้าง ที่เมื่อเกิดขึ้น
แล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน เช่น การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของ
คณะกรรมการ/คณะทางาน หรือการระดมสมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน เป็นต้น
กำรประเมินควำมเสี่ยง
เป็ น การน าความเสี่ ย งหรื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะขั้ น ตอน ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มาวิเคราะห์ โดยพิจารณาการประเมินจากเหตุการณ์/โอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อนามา
จัดลาดับความเสี่ยง และกาหนดกิจกรรมการควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยอาศัยเกณฑ์การกาหนดลาดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจเพื่อจัดการกับความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อาจจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน หรือกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกคนและต้องการความคิดเห็นจากบุคคลจานวนมาก สามารถใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดเกณฑ์การวัดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
จากความเสี่ยง (Impact) สามารถกาหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
สภาพแวดล้อม และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะทางาน และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ
สาหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนให้กาหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1 ระดับความรุนแรงโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการระบุตัวเลขระดับคะแนน
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (5-4-3-2-1) ซึ่งเป็นการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
ผู้ประเมินของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ สาหรับ
การเลือกตัวเลข (5-4-3-2-1) ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ใช้วิธีการวิเคราะห์ร่วมกัน หากไม่สามารถหาข้อยุติได้
อาจใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย เช่น
ระดับควำมรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ควำมสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
(การบริหารอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติการนอกพื้นที่)
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1 - 6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2 - 3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง
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ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับควำมรุนแรง

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ควำมสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง

ระดับคะแนน

(แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนารายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป)

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด

5
4
3
2
1

1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เป็นการระบุตัวเลขระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(5-4-3-2-1) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบของการดาเนินงานในรูปของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ผลกระทบด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านชื่อเสียง ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านความปลอดภัยของบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สาหรับวิธีการเลือกตัวเลข
ระดับความรุนแรง (5-4-3-2-1) ของผลกระทบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ร่วมกัน หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ อาจใช้เสียง
ข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย เช่น
ระดับ
ควำมรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ควำมสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
(การบริหารอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติการนอกพื้นที่)
ได้รับอันตรายถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวมากกว่า 1 เดือน
ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวมากกว่า 7วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวไม่เกิน 7 วัน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องพักรักษาตัว

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับควำม
รุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ควำมสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
(แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนารายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป)
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 76
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 76 - 80
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 81 - 85
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 86 - 90
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนมากกว่าร้อยละ 90

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1
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2. การกาหนดลาดับความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยง และประเมินระดับผลกระทบ/ความรุนแรง/มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง โดยดูจาก
เกณฑ์การกาหนดลาดับความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงลาดับความเสี่ยง และผลกระทบ ที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถ
กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด
เกณฑ์กำรกำหนดลำดับควำมเสี่ยง
โซนสีเหลือง
โซนสีสม้

โซนสีเขียว

โซนสีแดง

ลำดับ โอกำส ผลกระทบ ลำดับ โอกำส ผลกระทบ ลำดับ โอกำส ผลกระทบ ลำดับ โอกำส ผลกระทบ

1=
2=
3=
4=

1
2
1
2

x
x
x
x

1
1
2
2

5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
15 =

3
4
5
3
4
5
1
2
3
4
5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3

16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =

1
2
3
1
2
3

x
x
x
x
x
x

4
4
4
5
5
5

22 =
23 =
24 =
25 =

4
5
4
5

x
x
x
x

4
4
5
5

3. การจาแนกความเสี่ยง เป็นการนาค่าคะแนนระดับความรุนแรงจากเกณฑ์การวัดโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง และระดับความรุนแรงจากเกณฑ์การวัดผลกระทบในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในระดับใด เพื่อกาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสม โดยสามารถ
นาค่าลาดับคะแนนที่ได้มาใส่ในตารางการจาแนกความเสี่ยง ดังนี้
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กำรจำแนกควำมเสี่ยง

โอกำส
ในกำรเกิด
ควำมเสี่ยง
(Likelihood)

3X5

4X5

5X5

ลำดับ 20

ลำดับ 21

ลำดับ 24

ลำดับ 25

1X4

2X4

3X4

4X4

5X4

ลำดับ 16

ลำดับ 17

ลำดับ 18

ลำดับ 22

ลำดับ 23

1X3

2X3

3X3

4X3

5X3

ลำดับ 11

ลำดับ 12

ลำดับ 13

ลำดับ 14

ลำดับ 15

1X2

2X2

3X2

4X2

5X2

ลำดับ 3

ลำดับ 4

ลำดับ 8

ลำดับ 9

ลำดับ 10

1X1

2X1

3X1

4X1

5X1

ลำดับ 1

ลำดับ 2

ลำดับ 5

ลำดับ 6

ลำดับ 7

1X5

2X5

ลำดับ 19

ระดับผลกระทบ (Impact)
หมำยเหตุ : การจาแนกความเสี่ยง ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยนาเกณฑ์การกาหนดลาดับความ
เสี่ยงของคุณจิรพร สุเมธีประสิทธ์ มาเป็นแนวทางการดาเนินงานความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
4. การวิเคราะห์ลาดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของความถี่กับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
4.1 ลาดับความเสี่ยงสูงมาก (22 – 25) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (โซนสีแดง) จาเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4.2 ลาดับความเสี่ยงสูง (16 – 21) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (โซนสีส้ม) โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
4.3 ลาดับความเสี่ยงปานกลาง (5 – 15) ระดับที่สามารถยอมรับได้ (โซนสีเหลือง) แต่ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวัง ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
4.4 ลาดับความเสี่ยงต่า (1 – 4) ระดับที่สามารถยอมรับได้ (โซนสีเขียว) เนื่องจากมีมาตรการควบคุม
รองรับอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม
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ลำดับ
ควำมหมำย
ควำมเสี่ยง
สูงมำก ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ (โซนสีแดง) เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเป็น
22-25 บุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่าเสมอ จาเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ (โซนสีส้ม) เป็นการปฏิบัติงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
16-21 ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนทาให้ยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจการควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
ปำนกลำง ระดับที่สามารถยอมรับได้ (โซนสีเหลือง)แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้
5-15
ดาเนินการไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามปกติสามารถควบคุมดูแลได้
ต่ำ
ระดับที่สามารถยอมรับได้ (โซนสีเขียว)เนื่องจากมีมาตรการควบคุมรองรับอยู่แล้วไม่ต้องมีการ
1-4
จัดการเพิ่ม
ระดับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญมากคือ ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทาให้การดาเนินงานตามพันธกิจ
หลัก ไม่เป็นไปตามตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง แม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงมากขึ้น
ส่วนความเสี่ยงระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ผู้บริหารไม่ควรละเลย โดยให้มีการดาเนินการ
ควบคุมเท่าที่จาเป็นตามความเหมาะสม
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เมื่อกาหนดค่าลาดับคะแนนในแต่ละความเสี่ยงหรือแต่ละปัจจัยเสี่ยงเป็นอย่างไรแล้ว ให้นามาจัดเรียงระดับ
ความรุนแรงจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดทาแผน/กาหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีวิธีการจัดการกับความ
เสี่ยง 4 วิธี ดังนี้
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) โดยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การงดให้บริการนอก
พื้นที่ ข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของหน่วยงานมากเกินไปทาให้ไม่สามารถมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
2. การแบ่งปันความเสี่ยง (Share) ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและ
การจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น ไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความ
เสียหายแล้วมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน จะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น จากการทาประกันภัย (Insurance) คือการ
จ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์ สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้แก่ การทาประกันภัย การทาประกันชีวิ ต
หรือการทาสัญญาล่วงหน้า เช่น การจ้างยามรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน การจ้างบริษัทรับเหมาทาความ
สะอาด เป็นต้น
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3. การลดความเสี่ยง (Reduce) หมายถึง การพยายามลดความเสี่ ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ลดความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกาหนดผู้จัด ซื้อจัดจ้างและผู้รับมอบ
งานให้แยกจากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้ง
เครื่องดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็นระยะๆ การมี server สารอง เป็นต้น
4. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดๆ ที่
เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
การพิจารณาจัดทาแผน/กาหนดมาตรการควบคุม ที่เหมาะสมภายใต้แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือก
นั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมควบคุมประกอบด้วยความคิดริเริ่ มใหม่ๆ และ
กิจกรรมที่ช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยต้องกาหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่า กิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทาได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทาได้โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานจะได้รับ
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสีย ของแต่ละทางเลือก ดังนี้
ผลได้ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในระยะยาว
ผลเสีย คือ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลจากความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
ว่าได้นามาตรการการควบคุมมาใช้แล้วช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และรายงานผลในแต่ละขั้นตอนว่าเมื่อดาเนินการไปแล้วส่งผลต่อความเสี่ยงอย่างไร
เช่น ขจัดความเสี่ยงได้หมด ลดความเสี่ยงได้บางส่วน ในกรณีที่ลดความเสี่ยงได้บางส่วนและยังคงมีความเสี่ยง
เหลืออยู่ให้จัดทากิจกรรมการควบคุมสาหรับปีงบประมาณต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการ
ดาเนินการหรือไม่ เป็นต้น เสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณาว่าแผนการจัดการความเสี่ยงใดมี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินงานต่อไปได้ หรือพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอนว่าแผนการจัดการความเสี่ยงใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และ
เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ ได้มีการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ
แล้ว และส่งรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นามาวิเคราะห์จัดทาเป็น
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
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ผังกำรดำเนินงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
เริ่ม

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

อธิการบดี

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อธิการบดี

ไม่อนุมัติ

ความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ามเสี่ยง

ก.ย.

ก.ย.

อนุมัติ

ดาเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อพันธกิจ

ก.ย. – ต.ค.

ไม่เหมำะสม

ความเสี่ยงที่ได้รับ
การคัดเลือก

ต.ค.

เหมำะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อธิการบดี

ประเมินโอกาส ผลกระทบ
และจัดลาดับความเสี่ยง

ต.ค.

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน

พ.ย.

ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงานต่อผู้บริหาร

พิจารณาผลการดาเนินงาน
และรายงานต่อสภามทรธ.

ธ.ค. , พ.ค.

ไม่เห็นชอบ

มิ.ย.

เห็นชอบ

อธิการบดี/ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หมำยเหตุ : กรอบระยะเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม

รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อขอความคิดเห็น

นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา
ไปดาเนินการ/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป

สิ้นสุด

21

ก.ค.

ก.ค.-ส.ค.

ส่วนที่ 3
แนวปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กาหนดกรอบในการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์และประเมินประเภทความเสี่ยง ให้
ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ แต่สามารถเพิ่มเติมได้ เช่น เหตุการณ์ภายนอก หรืออื่นๆ เป็นต้น โดยคานึงถึงบริบทต่างๆ ดังนี้
1. เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ทีม่ ีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์/พันธกิจ
2. เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในแต่ละปีงบประมาณ
3. เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ โดยกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนโครงการ
4. เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรม โดยกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานตามปกติ

แนวปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มาตรการควบคุม
ความเสีย่ ง
ที่เกิดจาก
การดาเนินกิจกรรม
ที่มีผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

ความเสีย่ งคงเหลือ

มาตรการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพ
แผนการบริหาร
ความเสีย่ ง
ระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

1

2

3
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แบบประเมินควำมคิดเห็นผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ประเมินควำมจำเป็นและผลกระทบต่อองค์กร
ผู้ประเมินทั้งหมด 27 คน
วัน เสำร์ 21 เมษำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องสงค์ธนำพิทักษ์
ค่ารวม
ความจาเป็น
ผลกระทบ
ความสาคัญ
ขององค์กร
ทำงเลือกในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์
3 2 1 3 2 1 = ความ
จาเป็น ×
ผลกระทบ
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
และยุทธศำสตร์ Thailand 4.0
1.1 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น
Innovative University
1.2 การเฝ้าระวังและกากับความเสี่ยงหลักสูตร สาขาคณะเปิด
ใหม่/เตรียมเปิดใหม่ ( 5 ปีแรก )
1.3 การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง
2. กำรเตรียมพร้อมกำรออกนอกระบบกำรกำกับของรัฐ
2.1 ผลศึกษาต้นแบบที่เป็นทางเลือกออกนอกระบบ
2.2 ผลศึกษากลไกขับเคลื่อนบุคลากรที่ไม่พร้อม/ไม่แน่ใจการ
ออกนอกระบบพร้อมสถาบัน
2.3 ผลศึกษาสร้างแรงจูงใจพิเศษที่ทาให้คนตัดสินใจออกนอก
ระบบ
2.4 แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนารายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป
3. เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ
3.1 การแสวงหาทุนวิจัยและพัฒนา รองรับงานวิจัย
4. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
( บริการวิชาการไม่สร้างและสร้างรายได้ )
5. พัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม – รักษำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี
6.1 การบริหารความเสี่ยงทุจริต – ผลประโยชน์ขัดกัน
( การให้ทุน บริหารทุน )
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ความจาเป็น
ขององค์กร
3 2 1

ทำงเลือกในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์
7. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินพันธกิจ ( Business
Continuity )
7.1 การบริหารอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติการนอกพื้นที่
7.2 การบริหารผู้เรียนเรียนไม่จบ
7.3 การบริหารอุบัติเหตุ อันตรายห้องปฏิบัติการ
7.4 การบริหารระบบจ่ายประปา ระหว่างใช้อาคาร
7.5การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร
8. อื่นๆ ( โปรดระบุ ) พยากรณ์ความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคต
8.1 การบริหารไฟฟ้าดับนานในระหว่างเวลาทาการ 3 ชั่วโมง
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ผลกระทบ
3

2

ค่ารวม
ความสาคัญ

1 = ความ
จาเป็น ×
ผลกระทบ

กำรจัดลำดับควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้เลือก ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วัน พุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วาระที่ 5.2 ในเบื้องต้น 10 เรื่อง
ประกอบด้วย
ลาดับ หัว
ปี งปม. ปี งปม.
ปี งปม.
กำรจัดลำดับควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์
ที่ ข้อ
2562
2563
2564
1 1.2 การเฝ้าระวังและกากับความเสี่ยงหลักสูตร สาขาคณะเปิดใหม่/
/
/
//
เตรียมเปิดใหม่ ( 5 ปีแรก )
2 1.3 การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง
/
/
/ /
3 3.1 การแสวงหาทุนวิจัยและพัฒนา รองรับงานวิจัย
/
/
/ /
4 4. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
/
/
/ /
5 7.1 การบริหารอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติการนอกพื้นที่
/
/
/ /
6 7.5 การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร
/
/
/
7 8.1 การบริหารไฟฟ้าดับนานในระหว่างเวลาทาการ 3 ชั่วโมง
/
/
/
8 2.4 แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนารายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป
/
/
/
9 6.1 การบริหารความเสี่ยงทุจริต – ผลประโยชน์ขัดกัน
/
/
/ /
( การให้ทุนบริหารทุน )
10 7.4 การบริหารระบบจ่ายประปา ระหว่างใช้อาคาร
/
/
/
หมำยเหตุ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกอบด้วย 6 ข้อ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
รองรับประเทศไทย 4.0 ( 1.2 1.3 )
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( 3.1 )
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
สู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ( 4 )
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้กำรควบคุมภำยใน )
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์
บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ( 7.1 7.5 8.1 )
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง
( 2.4 6.1 7.4 )
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ตัวอย่ำง แผนบริหารความเสี่ยงนี้เป็นไปตามรูปแบบของคุณจิรพร สุเมธีประสิทธ์ ที่จัดทาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์
ทีผ่ ู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้เลือก คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สามารถ
นากิจกรรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน โดยเน้นกำรแก้ไขกับกลุ่มเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิด
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

นำมำจำกหัวข้อใหญ่ของทำงเลือกในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
เลือกทาแผน

ระบุเป็นข้อๆ

นำมำจำกหัวข้อย่อยของทำงเลือกในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ ( ถ้ำมี )

สาเหตุที่ทาให้เกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระบุเป็นข้อๆ

เกณฑ์ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (สถานะ
เขียว)
ค่าความเสี่ยง

ระบุเป็นข้อๆ
ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)

หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)

ระบุเป็นตัวเลข
KRIs ตัวชี้วัดสาหรับเฝ้า ระบุเป็นข้อๆ

ระบุเป็นตัวเลข

ระวัง

ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ ระบุเป็นข้อๆ
ประเมินผลดาเนินงาน
กิจกรรมในแผน
กิจกรรม 1
(นโยบายเพิ่มเติม)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระบุเป็นข้อๆ

กิจกรรม 2
ระบุเป็นข้อๆ
(บุคลากรภายใน
ระหว่างหน่วยงาน คณะ
สานัก สถาบัน กอง)
กิจกรรม 3
ระบุเป็นข้อๆ
(กับผู้ใช้บริการ ผูเ้ รียน
ผู้ปกครอง)
กิจกรรม 4
ระบุเป็นข้อๆ
(กับหน่วยงานกากับ)
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ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
1
2
3
4

กิจกรรม 5
(กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ระบุเป็นข้อๆ
กิจกรรม 6
(กับชุมชน ภาคี
เครือข่าย)

ระบุเป็นข้อๆ

กิจกรรม 7
(กับกลุ่มบุคคลอืน่ )

ระบุเป็นข้อๆ

กิจกรรม 8
(กับสภาพแวดล้อม)

ระบุเป็นข้อๆ

กิจกรรม 9
(อื่นๆ)

ระบุเป็นข้อๆ
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กำรกำหนดเกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิดและเกณฑ์กำรวัดผลกระทบควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
กำรเฝ้ำระวังและกำกับควำมเสี่ยงหลักสูตร สำขำ
คณะเปิด
ใหม่ / เตรียมเปิดใหม่ ( 5 ปีแรก )
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
กำรฟื้นฟู กอบกู้สถำนกำรณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
กำรเฝ้ำระวังและกำกับควำมเสี่ยงหลักสูตร สำขำ คณะเปิด
ใหม่ / เตรียมเปิดใหม่ ( 5 ปีแรก )
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 76
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 76 - 80
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 81 - 85
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 86 - 90
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนมากกว่าร้อยละ 90

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
กำรฟื้นฟู กอบกู้สถำนกำรณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 76
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 76 - 80
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 81 - 85
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 86 - 90
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนมากกว่าร้อยละ 90

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
กำรแสวงหำทุนวิจัยและพัฒนำ รองรับงำนวิจัย
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
( บริกำรวิชำกำรไม่สร้ำงและสร้ำงรำยได้ )
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
กำรแสวงหำทุนวิจัยและพัฒนำ รองรับงำนวิจัย
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 76
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 76 - 80
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 81 - 85
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 86 - 90
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนมากกว่าร้อยละ 90

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
( บริกำรวิชำกำรไม่สร้ำงและสร้ำงรำยได้ )
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 25
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 21-25
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 16-20
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 11-15
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติกำรนอกพื้นที่
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรชื่อเสียงภำพลักษณ์องค์กร

น้อย

โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 80 หรือมีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้าง
(หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์)
โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 50 หรือมีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์
และวิทยุ
โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 20 หรือมีการเผยแพร่ข่าวเฉพะใน
หนังสือพิมพ์
โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 10 หรือมีการเผยแพร่ข่าวในวงจากัด

น้อยมาก

โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 10 หรือไม่มีการเผยแพร่ข่าว

สูง
ปานกลาง

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
คะแนน
5

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรอุบัติเหตุเมื่อออกปฏิบัติกำรนอกพื้นที่
ได้รับอันตรายถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวมากกว่า 1 เดือน
ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวไม่เกิน 7 วัน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องพักรักษาตัว

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรชื่อเสียงภำพลักษณ์องค์กร
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65
หรือระดับความไม่พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 25
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 65-70
หรือระดับความไม่พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 15-20
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 70-75
หรือระดับความไม่พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 10-15
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 75-80
หรือระดับความไม่พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 5-10
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
หรือระดับความไม่พึงพอใจน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรไฟฟ้ำดับนำนในระหว่ำงเวลำทำกำร
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการเตรียมพร้อมการออกนอกระบบการกากับของรัฐ
แผนกำรตลำดตอบโต้
เพื่อนำรำยได้ทดแทนรำยได้ที่หำยไป
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรไฟฟ้ำดับนำนในระหว่ำงเวลำทำกำร
มากกว่า 12 ชั่วโมง
มากกว่า 6-12 ชั่วโมง
มากกว่า 3-6 ชั่วโมง
มากกว่า 1-3 ชั่วโมง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการเตรียมพร้อมการออกนอกระบบการกากับของรัฐ
แผนกำรตลำดตอบโต้
เพื่อนำรำยได้ทดแทนรำยได้ที่หำยไป
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 76
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 76 - 80
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 81 - 85
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 86 - 90
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนมากกว่าร้อยละ 90

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการกากับดูแลองค์กรที่ดี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทุจริต – ผลประโยชน์ขัดกัน
( กำรให้ทุน บริหำรทุน )
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่นา่ เกิด

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรระบบจ่ำยประปำระหว่ำงใช้อำคำร
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการกากับดูแลองค์กรที่ดี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทุจริต – ผลประโยชน์ขัดกัน
( กำรให้ทุน บริหำรทุน )
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 4 ของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2 ของปีที่ผ่านมา
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 ของปีที่ผ่านมา

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินพันธกิจ
กำรบริหำรระบบจ่ำยประปำระหว่ำงใช้อำคำร
มากกว่า 24 ชั่วโมง
มากกว่า 12-24 ชั่วโมง
มากกว่า 3-12 ชั่วโมง
มากกว่า 1-3 ชั่วโมง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กำรปลอมแปลงเอกสำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ
มากกว่า 4 ครั้งต่อปี

ระดับ
คะแนน
5

ระดับ
ความรุนแรง
สูงมาก

4 ครั้งต่อปี
3 ครั้งต่อปี
2 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี

4
3
2
1

สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กำรปลอมแปลงเอกสำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ
เสื่อมเสียชื่อเสียงในวงกว้าง (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์)
เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ และวิทยุ
เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการเผยแพร่ข่าวเฉพะในหนังสือพิมพ์
เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่การเผยแพร่ขา่ วอยู่ในวงจากัด
ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

RMUTT – RM1
แบบประเมินควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำน..................................................... มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)
เป้ำประสงค์ที่
(ระบุ)
ประเภทควำมเสี่ยง
O กลยุทธ์ (S) O กำรปฏิบัติงำน (O) O กำรเงิน (F) O กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (C) O เหตุกำรณ์ภำยนอก (E) O อื่นๆ (ระบุ)..................................................
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เลือกทำ (ระบุ)
สำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้ำระวัง

เคยเกิด/ ไม่เคยเกิด โอกำส ผล ค่ำคะแนน ระดับ ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรควบคุม
คำดว่ำ แต่มีโอกำส เกิด กระทบ โอกำส X ควำม
ที่มีอยู่
จะเกิด
เกิด
1-5
1-5 ผลกระทบ เสี่ยง

34

ผู้รับ
ผิดชอบ

RMUTT – RM2
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำน..................................................... มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
สำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้ำระวัง

กิจกรรม/แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีน่ อกเหนือ
จำกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่

35

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลำดำเนินกำร
ไตรมำสที่
1 2 3 4

งบประมำณ
(ถ้ำมี)

RMUTT – RM3
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำน..................................................... มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
สำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้ำระวัง

กิจกรรม/แนวทำง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีน่ อกเหนือ
จำกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
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ก่อนดำเนินกำร

หลังดำเนินกำร

โอกำส ผล ระดับ โอกำส ผล
ระดับ
เกิด กระทบ ควำม เกิด กระทบ ควำม
เสี่ยง
เสี่ยง

กำร ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อืน่ ๆ
ยอมรับ
ได้ ไม่
ได้

คำอธิบำยสำหรับกำรกรอกข้อมูลในแบบประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( RMUTT – RM1 ถึง RM3 )
1. หน่วยงำน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทาแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
2. ปีงบประมำณ 2562 หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทาแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง ( ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 )
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ทาแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. เป้ำประสงค์ หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ทาแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
5. ประเภทควำมเสี่ยง หมายถึง การจาแนกว่าความเสี่ยงที่ทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเหตูการณ์ภายนอก หรือด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือ ให้ระบุไว้ด้วย
6. เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เลือกทำ หมายถึง เหตุการณ์ที่มโี อกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ6 โดยเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน
8. ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้ำระวัง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จานวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง การพัฒนาแฟ้มข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
9. เคยเกิด/คำดว่ำจะเกิด หมายถึง ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติมีตานานอยู่แล้ว ( ใส่เครื่องหมาย  )
10. ไม่เคยเกิดแต่มีโอกำสเกิด หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ คาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ( ใส่เครื่องหมาย  )
11. โอกำสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางการจาแนกความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ( ระดับ1น้อยมาก ถึง ระดับ5สูงมาก )
12. ผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางการจาแนกความเสี่ยงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด ( ระดับ1น้อยมาก ถึง ระดับ5สูงมาก )
13. ค่ำคะแนน หมายถึง การนาค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คูณด้วยค่าระดับผลกระทบ มาใส่ในช่องค่าคะแนนโดยพิจารณาจากตารางการจาแนกความเสี่ยงผลกระทบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
14. ระดับควำมเสี่ยง ( หลังการควบคุมที่มีอยู่ ) หมายถึง การนาค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางการจาแนกความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ และระบุว่า
อยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่า
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15. ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายวิธีการและผลของการดาเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีการกาหนดไว้และดาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
ว่าทาให้สามารถควบคุมสาเหตุและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
16. ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
17. กิจกรรม/แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่นอกเหนือจำกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยง/กระจาย
ความเสี่ยงหรือผู้ร่วมรับความเสี่ยง (ถ่ายโอน) แล้วกาหนดวิธีการหรือกิจกรรมพิเศษที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
17.1 การยอมรับความเสี่ยง คือ การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฏอยู่ หน่วยงานสามารถยอมรับได้เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้ว หรือการดาเนินการ
จัดการกับความเสี่ยงไม่มีความคุ้มค่าพอ หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ
17.2 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุดดาเนินกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็น
ความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ หรือการเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น
17.3 การลด/การควบคุมความเสี่ยง คือ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/หรือความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น
การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทาแผนสารองฉุกเฉิน การจัดทามาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น
17.4 การกระจายความเสี่ยง คือ การกระจายหรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทาประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน เป็นต้น
18. ช่วงเวลำดำเนินกำร หมายถึง ระยะเวลาที่จะดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
19. งบประมำณ หมายถึง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
20. ก่อนดำเนินกำร หมายถึง การนาข้อมูลจากช่องโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง จาก RMUTT – RM1 มาใส่
21. หลังดำเนินกำร หมายถึง การนาผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงจากกิจกรรม/แผนงานที่ดาเนินการเพิ่มเติมแล้ว เพื่อเปรียบเทียบว่าลดลงหรือไม่อย่างไร
22. กำรยอมรับ หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้หรือไม่ได้ภายใต้การควบคุมที่ดาเนินการเพิ่มเติมแล้ว
23. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ หมายถึง การระบุปัญหา/อุปสรรคที่ดาเนินการเป็นอย่างไรเพิ่มเติม และหรือเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่พบเห็น เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
การดาเนินการในครั้งต่อไป
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สรุปแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย : ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงร่างจัดทาคาสั่งใหม่แต่ละปีการศึกษาโดยอาจทบทวนจากคาสั่งเดิม
และประธานต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน กรรมการควรเป็นผู้บริหารแต่ละระดับ และมีเลขานุการเพื่อดาเนินการ/ประสานงาน
2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง : พิจารณาจากคาสั่งชุดเดิมหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสอดคล้องกับข้อ 1
3. ประชุมเพื่อวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อพันธกิจ/ กลยุทธ์ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมแลกเปลี่ยนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ผ่านมา และนาเสนอ
ความเสี่ยงที่จะดาเนินการใหม่หรือต้องดาเนินการต่อเนื่อง โดยการได้มาของหัวข้อ/เหตุการณ์ความเสี่ยงมาได้จากหลายรูปแบบ เช่น การระดมสมอง การออกแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ การหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นต้น มาพิจารณาจัดกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูว่ามีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์/พันธกิจ/กลยุทธ์/อุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น
3.1 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายระยะสั้น/ส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน/สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร
ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเสมอๆ
3.2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายระยะสั้น/ส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน/สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร
แต่มีโอกาสในการเกิดขึ้นไม่มาก
3.3 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อความเสียหายระยะยาว ความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงในระยะแรก แต่บั่นทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต และมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นเสมอ
3.4 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อความเสียหายระยะยาว ความเสียหายอาจจะไม่ชัดเจน แต่บั่นทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต แต่มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นไม่มาก
การกาหนดเรื่อง/หัวข้อเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทาต้องให้ชัดเจน โดยสามารถนามาจากการจัดลาดับความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ใน 10 เรื่องที่ได้เลือกไว้ เช่น การเฝ้าระวังและกากับความเสี่ยงหลักสูตรเปิดใหม่ การฟื้นฟูกอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง การแสวงหาทุนวิจัยและพัฒนารองรับงานวิจัย
การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงที่ได้รับกำรคัดเลือกโดยทำเมทริกส์ (มำตรวัดหรือเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบ) ระดับควำมเสี่ยง : นาความเสี่ยงที่กาหนด/เลือกไว้จากข้อ 3 มาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
การวัดโอกาสในการเกิด เกณฑ์การวัดผลกระทบ เพื่อนาไปดาเนินการต่อไป เช่น
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เกณฑ์กำรวัดโอกำสในกำรเกิด
ระดับกำรเกิดควำมเสี่ยง
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

โอกำสในกำรเกิด
โอกำสเกิดมำกกว่ำร้อยละ 80 หรือเกิดบ่อย หรืออำจเกิดขึ้นได้ภำยในรอบวันถึงรอบสัปดำห์
โอกำสเกิดมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเกิดบ่อย หรืออำจเกิดขึ้นได้ง่ำย หรืออำจเกิดขึ้นได้ภำยในรอบสัปดำห์ถึงรอบเดือน
โอกำสเกิดมำกกว่ำร้อยละ 20 หรืออำจเกิดขึ้นได้เพรำะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออำจเกิดขึ้นได้ภำยในรอบปี
โอกำสเกิดมำกกว่ำร้อยละ 10 หรืออำจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออำจเกิดขึ้นได้ภำยในรอบหลำยปี
โอกำสเกิดน้อยกว่ำร้อยละ 10 หรือเป็นไปได้แต่เฉพำะกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยำกแม้ในอนำคตระยะยำว หรือเป็น
เหตุกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปีมีครั้ง

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรวัดผลกระทบ
ระดับ
ควำมรุนแรง
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 40
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 30-40
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 20-30
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 10-20
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 10

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
ระยะเวลำกำรหยุดชะงักของ
ระดับ
ควำมรุนแรง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ระบบไฟฟ้ำ/ระบบน้ำประปำ คะแนน
สูงมำก
มำกกว่ำ 24 ชั่วโมง
5
สูง
มำกกว่ำ 12-24 ชั่วโมง
4
ปำนกลำง
มำกกว่ำ 3-12 ชั่วโมง
3
น้อย
มำกกว่ำ 1-3 ชั่วโมง
2
น้อยมำก
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ชั่วโมง
1
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5. ประเมินโอกำส ผลกระทบ และจัดลำดับควำมเสี่ยง : เป็นการนาสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมาประเมินโดยใช้การจาแนกความเสี่ยงตามตารางและความหมาย
จากนั้นจึงจัดลาดับความเสี่ยงเพื่อดาเนินการป้องกัน/แก้ไข
6. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และดำเนินกำรตำมแผน : นาความเสี่ยงที่จัดลาดับแล้วมาจัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการ กาหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ
และดาเนินการ เพื่อให้ความเสี่ยงในเรื่อง/ขั้นตอนนั้นๆลดลงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป หรือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหรืออาจจะเกิดแต่มีแผนรองรับไว้แล้ว
7. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนต่อผู้บริหำร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพื่อสรุปผลและนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารตามลาดับชั้น หรือผู้ที่
รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. นำผลกำรดำเนินงำนที่พิจำรณำผลแล้วรำยงำนต่อสภำสถำบัน : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรับปรุง/แก้ไขและนาเสนอผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาสั่งการนาเข้าเป็น
วาระเพื่อพิจารณาต่อสภาสถาบัน (สาหรับคณะ/วิทยาลัยให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย)
9. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำไปปรับแผน : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงในการนาข้อเสนอแนะไปประชุมจัดทา/ปรับปรุง/วางแผน/วิเคราะห์จัดทา
ความเสี่ยงในรอบต่อไป
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แผนกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ปีงบประมำณ 2562

ปีพ.ศ. 2561
ที่

กิจกรรม / แผนงำน / โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.

1

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัย

2

พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

รองอธิการบดี P
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย A
P
อธิการบดี
A

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

P
A

เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้อธิการบดีลงนาม
8 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
9 นาผลการดาเนินงานที่พิจารณาผลแล้วรายงานต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

P
A

อธิการบดี/
รองอธิการบดี
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

P
A

10 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ไปดาเนินการ

คณะกรรมการ P
บริหารความเสี่ยง A

3

ประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มผี ลต่อพันธกิจ/กลยุทธ์

ความเสีย่ งที่ได้รับการคัดเลือกโดยทาเมทริกส์ (มาตรวัดหรือเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบ) ระดับความเสี่ยง
5 ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลาดับความเสี่ยง
4

6

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน

7

ปีพ.ศ. 2562

P
A
P
A
P
A

P
A

หมำยเหตุ : คณะ / วิทยำลัย สำมำรถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
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ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

