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บทที่ 1

ข อ บ เข ต ทั่ ว ไป
ความเปนมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดกำหนดใหมหาวิทยาลัยจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเปน
ไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนด ประกอบกับไดมกี ารนำระบบบริหารความเสีย่ งมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ซึ่งเปนการขยายขอบขายของการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหมีการบูรณาการระบบการควบคุม
ภายในเข า กั บ ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค ใ นเรื่ อ งการควบคุ ม ภายใน และ
ประสิ ท ธิ ผ ลมุ ง ไปสู ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งในการช ว ยให ม หาวิ ท ยาลั ย บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามแผน
ยุทธศาสตร และแนวทางในการบริหารงานตามเปาหมายที่กำหนดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล ความสูญเปลาหรือเหตุการณทไี่ มพงึ ประสงค
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำใหการดำเนินงานไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาประสงคขององคกร

ความเสี่ยงจำแนกไดเปน 4 ลักษณะ

1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร
2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน
4. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน (Hazard Risk) หมายถึงความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

2. ปจจัยเสี่ยง (Risk factor)

หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว ทั้งนี้สาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ไดอยางถูกตอง

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจาก
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ หากเกิดเหตุการณความเสีย่ ง
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวม
ทั้งการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได โดยอาจใชวิธีดังตอไปนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไมคุมคาในการ
จัดการ ควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสีย่ ง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบ
วิธีการทำงานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความ
เสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง และหนวย
งานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Organization Risk Management)

หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมาย
กลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสำคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและ
การมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity)

หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงใหบรรลุวัตถุประสงค
แบงได 4 ประเภท
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุ ม เพื่ อ ให ต รวจพบ (Detective Control) เป น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ ค น พบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความ
สำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
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บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

การบริหารความเสี่ยงถือไดวาเปนกลไกที่สำคัญอยางยิ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัย ใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารงานตามเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจำเปนตองกำหนดโครงสราง นโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจน และดำเนินการอยางเปนระบบ

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Organization)
มหาวิทยาลัย กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับคณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัยหรือสวนงานอื่น

แผนผังโครงสรางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยง
สำนักงาน
การตรวจสอบภายใน

อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย
คณบดี/ผูอำนวยการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
วิทยาลัย/สวนงานอื่น
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและการควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย
หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหระดับความเสีย่ งและขนาดของความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใหอยูใ นระดับ
ที่องคกรยอมรับได โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามแผนยุทธศาสตร และแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่
กำหนดไว และเปนการสงเสริมใหองคกรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงกำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเปนการดำเนินการที่สำคัญขององคกรโดยครอบคลุมพันธกิจทุกดาน
2. การบริหารความเสี่ยงจะตองมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน
3. การบรูณาการความเสี่ยงไปกับการควบคุมภายใน เพื่อปองกันความเสียหายในดานตางๆ
4. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติตามปกติ
6. การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งจะดำเนิ น การอย า งเหมาะสม สม่ ำ เสมอและ
ตอเนื่องตามสถานการณและเวลา
7. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงใหสมบูรณ

วัตถุประสงค การบริหารความเสี่ยง
1. เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได
ควบคุมได และตรวจสอบได
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ผูเกี่ยวของ

หนาที่และความรับผิดชอบ

สภามหาวิทยาลัย

1. กำกับและสงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ใหขอเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง

1. ประเมินระดับการบริหารจัดการความเสีย่ งและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
3. เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน

4 คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม

ผูเกี่ยวของ

หนาที่และความรับผิดชอบ

อธิการบดี

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหได
รับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และกำกับการบริหารความเสี่ยง
3. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

1. จัดทำรางนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
3. จัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยง
4. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
5. จัดทำแผนบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
6. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตออธิการบดี
เพื่อใหความเห็นชอบ

คณบดี/ผูอำนวยการ

1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสวนงาน
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของสวนงาน
3. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ตอประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนออธิการบดีตอไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/
วิทยาลัย/สวนงานอื่น

1.
2.
3.
4.

สำนักงานการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
2. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง สูการปฏิบัติ
รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสีย่ งเสนอตอคณบดี/ผูอ ำนวยการ

คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 5

บทที่ 3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของสวนงานหรือของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การบริหาร / จัดการความเสีย่ ง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพือ่ ปองกันหรือลดความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับ
ได ซึง่ กระบวนการดังกลาวนีจ้ ะสำเร็จไดตอ งมีการสือ่ สารใหคนในมหาวิทยาลัยมีความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการบริหาร
ความเสีย่ งในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ และสือ่ สารใหทราบทัว่ ทัง้ มหาวิทยาลัย
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้

แผนผังภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1.กำหนดวัตถุประสงค

6. การรายงาน

2.การระบุความเสี่ยง
3.การประเมินความเสี่ยง
4 การประเมินมาตรการควบคุม
5.การบริหาร/จัดการความเสี่ยง

7. การติดตามผล และทบทวน

การสื่อสาร

ระบบสารสนเทศ

1. การกำหนดวัตถุประสงค

เปนการกำหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผน
ยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

2. การระบุความเสี่ยง

เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค โดยตองคำนึงถึง
6 คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม

1) สภาพแวดลอมภายนอกสวนงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสวนงาน
และมหาวิทยาลัย เชน นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
2) สภาพแวดลอมภายในสวนงานและมหาวิทยาลัย เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร ขอบังคับ ระเบียบภายใน
วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแตละสวนงานอาจเลือกใชไดตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง เพื่อใหไดความเสี่ยงที่หลากหลาย
2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช checklist ในกรณีที่มีขอจำกัดดานงบประมาณและทรัพยากร
3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคำถาม “ what-if ”
4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอนที่สำคัญ

3. การประเมินความเสี่ยง

เปนการวิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ได
กำหนดไว ทำใหการตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของหนวยงาน หรือขององคกร ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เป น การกำหนดเกณฑ ที่ จ ะใช ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ได แ ก ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแตละ
หนวยงานจะตองกำหนดเกณฑของสวนงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในสวนงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝายบริหารของสวนงาน โดย
เกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับสวนงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยาง
พอเพียง สำหรับสวนงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนไดก็ให
กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ตัวอยาง ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

คำอธิบาย

5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
1 ปตอครั้ง
2-3 ปตอครั้ง
5 ปตอครั้ง
คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 7

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

คำอธิบาย

5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ

ระดับความรุนแรง

คำอธิบาย

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

> 10 ลานบาท
> 2.5 แสนบาท - 10 ลานบาท

4
3
2
1

> 50,000 - 2.5 แสนบาท
> 10,000 - 50,000 บาท
ไมเกิน 10,000 บาท

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ ระดับความรุนแรง
คำอธิบาย
5
4
3
2
1

รุนแรงที่สุด
คอนขางรุนแรง
ปานกลาง
นอย
มาก

มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง

8 คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม

ระดับของความเสีย่ ง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง
และนอย

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตัวอยาง ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว
ผูประเมินกิจกรรม / โครงการ ของสวนงานควรเปนผูมีความรู ความชำนาญ และมีประสบการณใน
เรื่องนั้นๆ สำหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยความเสี่ยงนั้น
อาจใชคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุม หรือใหแตละคนเปนผูใหคะแนนแลวนำคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย
เปนตน ทั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
- พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
(3) การวิเคราะหความเสี่ยง
เมือ่ สวนงานพิจารณาโอกาส / ความถีท่ จี่ ะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสีย่ งแลว ใหนำผลทีไ่ ดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม / ภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางระดับความเสีย่ ง ซึง่ จะทำใหสว นงานทราบวามีความเสีย่ งใดเปนความเสีย่ งสูงสุดทีจ่ ะตองบริหารจัดการกอน
(4) การจัดลำดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
/ โครงการ ทีห่ นวยงานรับผิดชอบ เพือ่ พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง โดยจัด
เรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ หรือสูง มาจัด
ทำแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป

4. การประเมินมาตรการควบคุม

เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยูแลว วาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือ
ปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมเพียงใด เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
การประเมินมาตรการควบคุมเปนการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุม
ความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะทำใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดำเนินการ
สอดคลองกับทิศทางที่ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานอยูแลว
เชน การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานการจัดการ
ทรัพยากร และการแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสีย่ งและขอผิดพลาดตัง้ แตแรก เชน การอนุมตั ิ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุม
การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ
2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อคนหาขอ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ แลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความ
สำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขขอ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน
สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคูมือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวสวนงานจะทำการ
วิเคราะหการควบคุมที่มีอยูเดิมกอน ตามที่ไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนงาน วาไดมีการ
จัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลวหรือไม ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดขั้นตอนการควบคุม
อยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด จึงจำเปนที่สวนงานตองวิเคราะห
และประเมินผลระบบการควบคุมเหลานัน้ กอน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสีย่ งในระดับสูงมาก และสูง มา
ประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้
1) นำเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น
2) พิจารณา หรือประเมินวาในปจจุบนั ความเสีย่ ง หรือปจจัยเสีย่ งเหลานัน้ มีการควบคุมอยูแ ลวหรือไม
3) ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม
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5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง

เปนการนำกลยุทธ มาตรการ หรือแผนงานมาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน เพื่อลดโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่
ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไมใชกระบวนการที่สรางขึ้นและอยูดวยตนเองอยางเปนอิสระเพียง
ลำพังได แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ชวยเสริมการทำงานรวมกับโครงการ หรือภาระงาน
อื่นใดที่ปฏิบัติการอยู ใหเปนไปดวยความราบรื่นหรือปองกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเปนปญหาหรืออาจ
จะกลาวไดวาเปนการมองไปขางหนา ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและหา
ทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทำงานในภารกิจของหนวยงาน / โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติ
งานไวแลวในแตละขั้นตอน

6. การรายงาน

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดดำเนินการทั้งหมดตามลำดับใหฝายบริหารรับทราบ
และใหความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง วามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
หรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร เสนอตอ
ผูบริหาร เพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
จะเกิดผลสำเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร ซึ่งหลังจากสวนงานทราบผลการประเมิน
ความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมาก สูง ปานกลางมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว
จะตองจัดทำรายงานเสนออธิการบดี

7. การติดตามและทบทวน

การติดตามผลเปนการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ งวามีความเหมาะสม
กับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
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ตัวอยางโครงการ แสดงใหเห็นกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ

• เปนโครงการตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
• ใหเยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย
• รูปแบบและวิธีการ เปนการศึกษาในระบบ

ตารางที่ 1 โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย
ตัวอยาง โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551-2555
ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัดของ เปาหมาย กลยุทธของ
ยุทธศาสตร
ของ
มหาวิทยาลัย (ตามผลผลิต) มหาวิทยาลัย
ของ มช. มหาวิทยาลัย
ป 51-55

1. การกำหนดวัตถุประสงค

โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค หมายถึงสิ่งที่ตองการทำใหสำเร็จหรือผลลัพธของการดำเนินการ การกำหนดวัตถุประสงคใน
มหาวิทยาลัย มีหลายระดับ
• วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย (Corporate Objective)
• วัตถุประสงคระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือ โครงการ/กิจกรรม (Activities Objective)
• วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key Process Objective)
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แสดงความสัมพันธของวัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน โครงการ และกระบวนการ
หรือขั้นตอนหลัก

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
เปาหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม 1

โครงการ/กิจกรรม 2

โครงการ/กิจกรรม 3
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ตารางที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงคของโครงการและวัตถุประสงคของแตละ
ขั้นตอนหลัก
ตารางที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงคของโครงการและวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลัก
โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1.1.3 โครงการ
จัดการศึกษาดาน
หลักสูตรนานา
ชาติ

เพื่อใหบัณฑิต
สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
อยางมีความรู
มีทักษะ
มีคุณธรรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเปน
จำนวน 1,000 คน
ในปงบประมาณ
พ.ศ 2555

1.ศึกษาความ
ตองการของ
ประเทศ /ตลาด
2.สรางและ
พัฒนาหลักสูตร
3.เตรียม
ทรัพยากรเพื่อ
ดำเนินงาน
4.ประชาสัมพันธ
หลักสูตร
5.การจัดการ
เรียนการสอน
6.การจัดการ
ดานการเงิน และ
ทรัพยสิน
7.การติดตาม
และประเมินผล

1. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง จุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของ
หลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว
2. เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการไดมาซึ่ง
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
3. เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ ต รงกั บ ความ
ตองการของสังคม
4. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความพร อ มทางด า น
ทรัพยากร
5. เพือ่ จะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ
ทางดานทรัพยากรของหนวยงาน
6. เพื่อจะไดทราบถึงแนวทางในการปองกัน
หรือแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
7. เพื่อจะไดทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพียงพอ
และเหมาะสม
8. เพื่อใหขอมูลขาวสารหลักสูตรตางๆ ของ
หนวยงานไปสูกลุมเปาหมายอยางครบถวน
9. เพื่อเปนการสรางโอกาสและทางเลือกทาง
ดานการศึกษา
10. เพื่อใหไดรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ และ
จำนวนที่เหมาะสม
11. เพือ่ ใหไดบญ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมตาม
มาตรฐานหลักสูตร
11. เพือ่ ใหมกี ารจัดการดานการเงินและทรัพยสนิ
สำหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสม
12.เพื่อสนับสนุนการเงินและทรัพยสินสำหรับ
พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
13.เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์ที่แทจริง
14.เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการหลักสูตร
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กำหนดวัตถุประสงค (Set Objectives) ที่ชัดเจนชวยใหการระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นไดอยางครบถวน
เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค อาจคำนึงถึงหลัก Smart
Specific
Measurable
Achievable
Reasonable
Time constrained

:
:
:
:
:

มีการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน
สามารถวัดผลหรือประเมินผลได
สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได
สมเหตุผล มีความเปนไปได
มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

ตัวอยาง โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

วัตถุประสงค : เพื่อใหบัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยางมีความรู มีทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรม เปนจำนวน 1,000 คนในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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2. การระบุความเสี่ยง ( Identify Risks )

ความเสี่ยง ( Risk Factor ) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำใหการดำเนินงานไม
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงินและ
การบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ ( Impact ) ที่ไดรับ
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จำแนกความเสี่ยงไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้

1. Strategic Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร เชน การเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด
2. Operational Risk ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของในระดับปฏิบตั กิ าร เชน กระบวนการ เทคโนโลยี และคนในองคกร
3. Financial Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับทางดานการเงิน เชน การผันผวนทางการเงิน สภาพคลอง
อัตราดอกเบี้ย
4. Hazard Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับทางดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เชน
การสูญเสียทางชีวิตและทรัพยสิน

ตัวอยางความเสี่ยงโดยทั่วไป

• การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ
• การบันทึกบัญชีผิดพลาด
• การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• เกิดการทุจริตในองคกร
• การสูญเสียทรัพยากร
• รายงานทางการเงินไมนาเชื่อถือ
• เกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของหนวยงาน
• การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• การใชทรัพยากรอยางไมประหยัด

ปจจัยเสี่ยง ( Risk Factor ) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยจะตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดยางไร เพื่อ
จะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
ตัวอยางปจจัยเสี่ยง
• บรรยากาศทางจริยธรรม
• ความกดดันจากฝายบริหาร
• ความรู ความสามารถของบุคคลากร
• ราคา / มูลคาของสินคา
• ปริมาณการบันทึกรายการและจำนวนเอกสาร
• สภาพความเปนจริงทางการเงิน
• สภาพความเปนจริงในการแขงขัน
• กิจกรรมที่ซับซอน
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและปฏิบัติงานงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค โดยตองคำนึงถึง
1. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัย เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบอำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
2. สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
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วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง
2. การระบุความเสี่ยงโดยใช Checklist ในกรณีที่มีขอจำกัดดานงบประมาณ
3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอนที่สำคัญ

เทคนิคการวิเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ระบุความเสี่ยง หรือผลของความเสี่ยงในแตละขั้นตอน
2. ระบุปจจัยเสี่ยง หรือ ตนเหตุของความเสี่ยงในแตละขั้นตอน
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ตารางที่ 3 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ตัวอยาง การระบุความเสี่ยง
โครงการ จัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ
วัตถุประสงคโครงการ เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยางมีความรู มีทกั ษะ มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมเปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ.2555
ขั้นตอน
1. ศึกษา
ความตองการ
ของประเทศ/
ตลาด

วัตถุประสงคและขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1.เพื่อใหทราบถึงจุดออน
และจุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว

1.ไมทราบถึงจุดออนและจุด 1.1ไมมีการศึกษาถึง
แข็งของหลักสูตรเดิมที่มีอยู จุดออน/จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมที่มีอยู

2.เพื่อเปนฐานขอมูล
สนับสนุนการใหไดมา
ซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและ
สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล

2.ไมมีฐานขอมูลสนับสนุน
การใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่มี
คุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล

3.การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

2.1 ขาดขอมูลในดานตางๆ
ของบัณฑิต
2.2 ขาดการติดตามและ
ประเมินผลบัณฑิต
2.3 ขาดการวิเคราะหวิจัย
และสรุปผลขอมูลดานตางๆ
ของบัณฑิต
2.4 ขาดการวิเคราะหและ
ประเมินสภาวะความ
ตองการแรงงานของตลาด
แรงงาน
2.5 ขาดการประเมินความ
พึงพอใจของนายจางของ
บัณฑิต

การประเมินความเสีย่ ง เปนกระบวนการการทีป่ ระกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของหนวยงานหรือขององคกร
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
- ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)
- ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood)
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอมหาวิทยาลัย หนวยงาน

ตารางที่ 4 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ตัวอยาง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ
วัตถุประสงคโครงการ เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยางมีความ รูม ที กั ษะ มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมเปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขั้นตอน

วัตถุประสงค
โครงการ

1.ศึกษาความ 1. เพื่อให
ตองการของ
ทราบถึง
ประเทศ/ตลาด จุดออน
จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมที่
มีอยู
2. เพื่อเปน
ฐานขอมูล
สนับสนุนการ
ใหไดมาซึ่ง
หลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. ไมทราบถึง
จุดออนจุดแข็ง
ของหลักสูตรเดิมที่มี
อยู
2. ไมมีฐานขอมูล
สนับสนุนการใหได
มาซึ่งหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

1.1 ไมมีการศึกษาถึง
จุดออนจุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมที่มี
อยู

2

5

2.1 ขาดขอมูลในดาน
ตางๆของบัณฑิต
2.2 ขาดการติดตาม
ประเมินผลบัณฑิต
2.3 ขาดการวิเคราะห
วิจัยและสรุปผลขอมูล
ดานตาง ๆ ของบัณฑิต
2.4 ขาดการวิเคราะห
ประเมินสภาวะความ
ตองการแรงงาน
ของตลาดแรงงาน
2.5 ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นายจางของบัณฑิต

1

4

1

5

1

4

2

5

2

5
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3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
• หนวยงานพิจารณาโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัย
เสี่ยง
• นำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตอมหาวิทยาลัย/ หนวยงาน วากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง
• ทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่ตองบริหารจัดการกอน

ตารางที่ 5 การจัดระดับความเสี่ยง
ตัวอยางการจัดระดับความเสี่ยง
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงคโครงการเพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อยางมีความรู มีทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี
่ยง

ขั้นตอน

วัตถุประสงค
โครงการ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. ศึกษา
ความตอง
การของ
ประเทศ /
ตลาด

1. เพื่อใหทราบ
ถึงจุดออนและ
จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิมที่มี
อยู
2. เพื่อเปน
หลักฐานขอมูล
สนับ
สนุนการใหไดมา
ซึ่งหลักสูตรที่มี
คุณภาพตรงตาม
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน
และสอดคลอง
กับนโยบายของ
รัฐบาล

1. ไมทราบถึง
จุดออนและจุด
แข็งของหลัก
สูตรเดิมที่มีอยู

1.1ไมมีการ
ศึกษาถึงจุดออน
/จุดแข็งของหลัก
สูตรเดิมที่มีอยู

2

5

สูงมาก

2. ไมมีฐาน
ขอมูลสนับสนุน
การใหไดมาซึ่ง
หลักสูตรที่มี
คุณภาพตรงกับ
ความตอง
การของ
ตลาดแรง
งานและ
สอดคลองกับ
นโยบาย
ของรัฐบาล

2.1 ขาดขอมูล
ในดานตางๆ
ของบัณฑิต
2.2 ขาดการ
ติดตามและ
ประเมินผล
บัณฑิต
2.3 ขาดการ
วิเคราะหวิจัย
และสรุปผล
ขอมูลดานตางๆ
ของบัณฑิต

1

4

สูง

1

5

สูง

1

4

สูง
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ขั้นตอน

วัตถุประสงค
โครงการ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
2.4 ขาดการ
วิเคราะหและ
ประเมิน
สภาวะความ
ตองการแรงงาน
ของตลาด
แรงงาน
2.5 ขาดการ
ประเมินความ
พึงพอใจ
ของนายจาง
ของบัณฑิต

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี
่ยง
2

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง
• เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัย
หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน
• พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง
• จัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ
หรือสูงมาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป

คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 21

ตารางที่ 6 การจัดลำดับความเสี่ยง
ตัวอยางการจัดลำดับความเสี่ยง
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงคโครงการเพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อยางมีความรู มีทกั ษะ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขั้นตอน
1. ศึกษา
ความตอง
การของ
ประเทศ /
ตลาด

วัตถุประสงค ความเสี่ยง
โครงการ
1. เพื่อให
ทราบถึง
จุดออนและ
จุดแข็งของ
หลักสูตรเดิม
ที่มีอยู
2. เพื่อเปน
หลักฐาน
ขอมูลสนับ
สนุนการให
ไดมาซึ่ง
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ
ตรงตาม
ความตองการ
ของตลาด
แรงงานและ
สอดคลอง
กับนโยบาย
ของรัฐบาล

1. ไมทราบ
ถึงจุดออน
และจุดแข็ง
ของหลัก
สูตรเดิมที่มี
อยู
2. ไมมีฐาน
ขอมูล
สนับสนุน
การใหไดมา
ซึ่งหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ
ตรงกับ
ความตอง
การของ
ตลาดแรง
งานและ
สอดคลอง
กับนโยบาย
ของรัฐบาล

ปจจัยเสี่ยง
1.1ไมมีการ
ศึกษาถึง
จุดออน/จุด
แข็งของ
หลักสูตรเดิมที่
มีอยูแลว
2.1 ขาดขอมูล
ในดานตางๆ
ของบัณฑิต
2.2 ขาดการ
ติดตามและ
ประเมินผล
บัณฑิต
2.3 ขาดการ
วิเคราะหวิจัย
และสรุปผล
ขอมูลดานตางๆ
ของบัณฑิต
2.4 ขาดการ
วิเคราะหและ
ประเมินสภาวะ
ความตองการ
แรงงานของ
ตลาดแรงงาน
2.5 ขาดการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นายจางของ
บัณฑิต
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การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลำดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี
่ยง ความเสี่ยง
2

5

สูงมาก

1

1

4

สูง

3

1

5

สูง

2

1

4

สูง

3

2

5

สูงมาก

1

2

5

สูงมาก

1

4. การประเมินมาตรการควบคุม

ขั้นตอนการประเมินการควบคุม
1. นำเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และ หรือสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี
เพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น
2. พิจารณา หรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลวหรือไม
3. ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไมดังตัวอยาง
แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การประเมินมาตรการควบคุม
ตัวอยาง การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงคโครงการเพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อยางมีความรู มีทกั ษะ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ.2555
สาเหตุของความเสี่ยง
(Risk factors)
(1)
1. ศึ ก ษาความต อ งการ
ของประเทศ/ตลาด
1. ไมมกี ารศึกษาถึงจุดออน
และจุดแข็งของหลักสูตรเดิม
ที่มีอยู
2. ขาดขอมูลในดานตางๆ
ของบัณฑิต
3. ขาดการติ ด ตามและ
ประเมินผลบัณฑิต

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

การควบคุมที่
มีอยูแลว
(3)

ผลการประเมิน
การควบคุมที่มี
อยูแลววาไดผล
หรือไม
(4)

1. แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาความตองการของ
หลั ก สู ต ร ศึ ก ษาวิ เ คราะห
SWOT Analysis หาจุดออน
แข็งของหลักสูตรเดิม
2. จัดการสำรวจและจัดเก็บ
ขอมูลของบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง
3. จัดการติดตามและประเมิน
ผลบัณฑิตทุกปการศึกษา

?

?

√

√

√

√

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
√ = มี x = ไมมี ? = มีแตไมสมบูรณ
เครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย x = ไมไดผลตามที่คาดหมาย ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
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5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหาร/จัดการความเสีย่ ง เปนการนำกลยุทธ มาตรการหรือแผนงาน มาใชปฏิบตั ใิ นมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/สวนงานอืน่ เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยูแตยังไมเพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือนำมาผสมผสานใหเหมาะสมกับสถานการณได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ
โดยสามารถจัดแบงวิธีการไดหลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Risk Acceptance) เป น การตกลงกั น ที่ จ ะยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยง ที่ตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม แต
อยางไรก็ตามหากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยาง
สม่ำเสมอ
2. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการ
ออกแบบวิธีการทำงานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได เชน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานใหกับพนักงาน การจัดทำคูมือ
การปฏิบัติงาน เปนตน
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความ
เสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทำประกันภัย/ ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน
หรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และ
หนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงไดจึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป
วิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละสวนงานอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ของหนวยงานนั้นๆ เชน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียวแตสามารถควบคุมไดหลาย
ความเสี่ยง หรือบางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสำคัญเพียง
เรื่องเดียว เปนตน
ดังนั้น เมื่อสวนงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมิน
การควบคุมแลว ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือก
มาตรการลดความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดซึ่งผูบริหารจะเปนผูกำหนดระดับความเสี่ยงที่หนวยงานยอมรับได
2. พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน (Cost) ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน
(Benefit) ที่จะไดรับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกลาว วาคุมคาหรือไม
3. กรณีที่หนวยงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกำหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง
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4. สำหรับในปถัดไป ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ที่ยังดำเนินการไมแลว
เสร็จหรือไมไดดำเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หากพบวายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของสวนงานใหนำ
มาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 7 การประเมินมาตรการควบคุม
ตัวอยาง แผนบริหารความเสี่ยงแตละโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการศึกษาดานหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงคโครงการเพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อยางมีความรู มีทกั ษะ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเปนจำนวน 1,000 คน ในปงบประมาณ พ.ศ.2555
ขั้นตอนหลัก
และ
วัตถุประสงค
(1)
1. ศึกษาความ
ตองการของ
ประเทศ /ตลาด
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบ
ถึงจุดออนและ
จุดแข็งของหลัก
สูตรเดิมที่มีอยู

ความเสี่ยงที่ยัง ปจจัยของความ
เสี่ยง
เหลืออยู
(2)
(3)

1.ไมทราบถึง
จุดออนและจุด
แข็งของหลัก
สูตรเดิมที่มีอยู

1.1 ไมมีการ
ศึกษาถึง
จุดออน/จุดแข็ง
ของหลักสูตร
เดิมที่มีอยู

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

กำหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

1.1 วิธีลดความ
เสี่ยงโดยใหมี
การแตงตั้งคณะ
กรรมการเพื่อ
วิเคราะห
SWOT Analysis
หาจุดออนจุด
แข็งของ
หลักสูตร
เดิมและนำ
ขอมูลไป
พิจารณา
ปรับปรุง
หลักสูตรการ
ศึกษา

30 ก.ย. 53
คณบดี

หมายเหตุ
(5)
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6. การรายงาน

เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงวามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือ
ไมถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไรเสนอตอ
ผูบริหารเพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะ
เกิดผลสำเร็จไดตอ งไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร ซึ่งหลังจากสวนงานทราบผลการประเมินความ
เสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมากและหรือสูง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว จะตอง
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
6.1 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงาน
เสนออธิการบดี ทุกปงบประมาณ
6.2 ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือสวนงานเทียบเทา ใหจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี/ผูอำนวยการและจัดสงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน ทุกปงบประมาณ (ดูเอกสารรายงาน CMU RM1-3 ในภาคผนวก)

7. การติดตามผล และการทบทวน

การติดตามผล เปนการติดตามผลภายหลังจากไดดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อให
มั่นใจวา แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสำเร็จ ความ
รุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ
1. เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดำเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม
2. เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมทีม่ กี ารทำเพิม่ เติมวาแลวเสร็จตามกำหนดหรือไม
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
• สวนงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดำเนินการ
ตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
• ผลการติดตามรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งกระบวนการ
สอบทานสวนงานอาจกำหนดขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตามพรอมทั้งกำหนด
ความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เชน
ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการ
ดำเนินงานตางๆ ตามปกติของสวนงาน โดยสวนใหญมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกำกับดูแลตาม
หนาที่ประจำของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายการบังคับบัญชา
เปนตน
การทบทวน เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนา
ระบบใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป
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บทที่ 4

บ ท ส รุ ป
ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแลว
ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางได ตั้งแตโครงการใหญ ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจำวัน การ
ตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับกอนที่จะเกิดขึ้นยอมดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจ
จะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ ทำใหประสบความลมเหลวหรืออาจทำใหเสียคาใชจายและ
ทรัพยากรโดยไมจำเปน
ปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบดวย
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง
2. การมีทีมงานที่เขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทั่วทั้งองคกร
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม
4. การนำการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
5. สรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร
แตทั้งนี้ในองคกรก็อาจมีขอจำกัด ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไม
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค เชน
1. การตัดสินใจของฝายบริหาร โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรที่กำหนดไว
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษที่ไมได
คาดมากอน
4. การทุจริตในหนวยงาน ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทำการทุจริต
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับในความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น
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ภาคผนวก
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แบบรายงาน
บริ หา ร คว า ม เ สี่ ย ง
( C M U - RM )
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ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ระหวางป 2553-2555

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจำป 2553

กิจกรรม
1 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2 แตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหนวยงาน
3 จัดการอบรมสงเสริมความรูความเขาใจการบริหารความ
เสี่ยงขั้นพื้นฐานใหแกผูบริหารทุกระดับ และคณะทำงานฯ
4 กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
5 รางคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
6 กำหนดคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อใช
เปนแนวทางในภาคปฏิบัติ
7 ประกาศใชคูมือบริหารความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทาง
ภาคปฏิบัติ
8 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงประจำสวนงาน
9 การจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปงบประมาณ 2553 และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
สวนงาน ปงบประมาณ 2554 นำเสนอประธานคณะกรรการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
10 การยกราง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย โดย
รวบรวมศึกษา วิเคราะห สรุปขอมูลจากรายงานฯ ระดับสวนงาน
11 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2553 ทุกสวนงานใน
มหาวิทยาลัย
12 การอนุมัติรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปงบประมาณ 2553 และแผนการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ 2554
13 การพิจารณากลั่นกรองคำขอเงินงบประมาณในการดำเนิน
การตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดทำคำของบประมาณมหาวิทยาลัย
14 การนำเสนอแผนการบริหารความเสีย่ ง ปงบประมาณ 2554
ตอสภามหาวิทยาลัย
15 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2553 แกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ผูรับผิดชอบ

ป ง บประมาณ 2553
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

อธิการบดี
พย. 52
อธิการบดี
พย. 52
คณะกรรมการบริหาร
กพ 53
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
กพ 53
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะ
กพ 53
กรรมการฯ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะทำงานบริหาร
ความเสีย่ งประจำสวนงาน

เมย 53
เมย 53
เมย 53
มิย.53
มิย.53

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

กค.53

หนวยตรวจสอบภายใน

กค 53สค 53

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

สค 53

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

สค 53

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย

กย 53

กย 53
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจำป 2554
กิจกรรม
1 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2 ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3 พิจารณาอนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงประจำหนวยงาน
5 การจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงาน
6 การยกราง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวบรวม
ศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลจากรายงานฯ ระดับสวนงาน
7 การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2555
8 การพิจารณากลั่นกรองคำขอเงินงบประมาณในการดำเนิน
การตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจัด
ทำคำของบประมาณมหาวิทยาลัย
9 การนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2555
ตอสภามหาวิทยาลัย
10 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกสวน
งานในมหาวิทยาลัย
11 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2554 แกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
12 รายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ประจำปงบประมาณ 2554
13 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

40 คูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เลขานุการ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงประจำ
หนวยงาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ป ง บประมาณ 2554
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ตค 53
ตค 53
ตค 53
ตค 53
ตค 53

ธค 53

คณะกรรมการบริหาร ธค 53
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร ธค 53
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
หนวยตรวจสอบภายใน

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คระกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน

มค 54

มิย 54

มค 54

กย 54

กย 54
กย 54

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจำป 2555
กิจกรรม
1 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2 ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3 พิจารณาอนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงประจำหนวยงาน
5 การจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงาน
6 การยกราง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวบรวม
ศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลจากรายงานฯ ระดับสวนงาน
7 การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2556
8 การพิจารณากลั่นกรองคำขอเงินงบประมาณในการดำเนิน
การตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจัด
ทำคำของบประมาณมหาวิทยาลัย
9 การนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2556
ตอสภามหาวิทยาลัย
10 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกสวน
งานในมหาวิทยาลัย
11 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2555 แกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
12 รายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ประจำปงบประมาณ 2555
13 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะ
กรรมการฯ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะทำงานบริหารความ
เสีย่ งประจำหนวยงาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ป ง บประมาณ 2555
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ตค 54
ตค 54
ตค 54
ตค 54
พย 54
ธค 54

คณะกรรมการบริหาร ธค 54
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร มค 55
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
หนวยตรวจสอบภายใน

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน

มค 55

มค 55 มิย 55

กย 55
กย 55
กย 55
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