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บทที่ 1 
บทนํา 

 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได�กําหนดมาตรฐานและตัวบ!งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพ่ือให�สถาบันอุดมศึกษาใช�เป.นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ!งชี้ท่ี 7.4 
กําหนดให�สถาบันอุดมศึกษา มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช�ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือลด
มูลเหตุของแต!ละโอกาสท่ีองค6กรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเป8าหมายขององค6กรตามยุทธศาสตร6
หรือกลยุทธ6เป.นสําคัญ 

โดยท่ีแผนบริหารความเสี่ยงซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานทุกฝ?าย ได�มีแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับองค6กรท่ีชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/
สํานักได� และกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) ท้ังนี้เพ่ือให�การบริหารงานเป.นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค�ของคู�มือการบริหารความเส่ียง 

1. เพ่ือให�บุคลากรทุกระดับได�รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

2. เพื่อเป.นเครื่องมือในการสื่อสารและสร�างความเข�าใจแก!บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานได�เข�าใจและสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และใช�เป.นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน!วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือให�ฝ?ายบริหารและฝ?ายปฏิบัติการมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
อย!างเป.นระบบและต!อเนื่อง 
 
ความหมายและคําจํากัดความเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 

1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล!า 
หรือเหตุการณ6ท่ีไม!พึงประสงค6 ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให�การดําเนินงานไม!ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค6และเป8าหมายขององค6กร 

ความเส่ียงตามเกณฑ�มาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  โดยมีความหมายเพื่อให�สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง 
โดยการบริหารและควบคุมปYจจัย กิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป.นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังใน
รูปของตัวเงิน หรือไม!ใช�ตัวเงิน เช!น ชื่อเสียง และการฟ8องร�องจากการไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ�มค!า) เพื่อให�ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู!ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได� โดยคํานึงถึงการเรียนรู�วิธีการป8องกันจากการคาดการณ6ปYญหา
ล!วงหน�าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป8องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปYญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต!อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให�มั่นใจว!าระบบงานต!างๆ มีความพร�อมใช�งาน มีการปรับปรุงระบบอย!างต!อเนื่องและทันต!อ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป8าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร6หรือกลยุทธ6เป.นสําคัญ โดยมีเกณฑ6มาตรฐาน
มีดังนี้ 
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1. มีการแต!งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู�บริหารระดับสูงและตัวแทน 
ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร!วมเป.นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห6และรวบรวมความเสี่ยง และปYจจัยท่ีก!อให�เกิดความเสี่ยงอย!างน�อย 3 ด�าน ตามบริบท 
ของสถาบันจากตัวอย!างต!อไปนี้ 

   2.1 ความเสี่ยงด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
   2.2 ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร6 หรือกลยุทธ6ของสถาบัน 
   2.3 ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
   2.4 ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช!น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   2.5 ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย6และ

บุคลากร 
   2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ6ภายนอก ได�แก! 
 (1)  Political Factors ความเสี่ยงด�านการเมือง กฎหมาย ข�อบังคับ 
 (2)  Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช!น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย

เปลี่ยนแปลง 
 (3)  Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด�านสังคม และวัฒนธรรม 
 (4)  Technological Factors ความเสี่ยงด�านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 (5)  International Factors ความเสี่ยงระหว!างประเทศ เช!น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต!างประเทศ การเคลื่อนย�ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
 (6)  ภัยธรรมชาติ 
 (7)  ความเสี่ยงด�านภาวการณ6แข!งขัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได�จากการวิเคราะห6ในข�อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต!อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย!างน�อยปj

ละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช�ในการปรับแผนหรือวิเคราะห6ความเสี่ยง

ในรอบปjถัดไป 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) คือ  
 1. การกําหนดเป8าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 2. การระบุความเสี่ยงต!างๆ (Event Identification) 
 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 4. กลยุทธ6ท่ีใช�ในการจัดการกับแต!ละความเสี่ยง (Risk Response) 
 5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 6. ข�อมูลและการสื่อสารด�านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
 7. การติดตามผลและเฝ8าระวังความเสี่ยงต!างๆ (Monitoring) 



3 

 

 ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงได�ถูกกําหนดให�อยู!ภายใต�พันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คือ 
 1. จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการสร�างและขยายโอกาสทางการศึกษาให�แก!ประชาชน 
 2. เสริมสร�างบุคลากรให�มีความเข�มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย!างยิ่งวิชาชีพครู 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างความเป.นมหาวิทยาลัยท่ีเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีแถบชายฝYrงทะเลของอนุภูมิภาค
ตะวันออก 
 4. ให�บริการทางวิชาการแก!สังคม ท้ังภาคประชาชน องค6กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และองค6กรหรือสถาบันศาสนา 
 5. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปYญญาท�องถ่ินพร�อมท้ังบูรณาการภูมิปYญญาท�องถ่ินกับ
วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีใหม! 
 
 2. ปLจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต�นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให�ไม!บรรลุ
วัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว�โดยต�องระบุได�ด�วยว!าเหตุการณ6นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย!างไรและทําไม 
ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป.นสาเหตุท่ีแท�จริง เพ่ือจะได�วิเคราะห6และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได�อย!างถูกต�อง 
 
 3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห6
ความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

   1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ6ความเสี่ยงซ่ึง
จําแนกเป.น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน�อยมาก 
 ระดับ 2 หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน�อย 
 ระดับ 3 หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
 ระดับ 5 หมายถึง   ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
   โดยแบ!งโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) เป.นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

ตารางท่ี 1 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) เปUนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค!อนข�างสูงหรอืบ!อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น�อย อาจมีโอกาสเกิดแต!นานๆ ครั้ง 
1 น�อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว�น 

 
   2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิด
เหตุการณ6ความเสี่ยง จําแนกเป.น 5 ระดับ คือ 
 ระดับ 1 หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต!อองค6กรมีน�อยมาก 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต!อครั้งหรือมากกว!า 
4 สูง 1-6 เดือนต!อครั้งแต!ไม!เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปjต!อครั้ง 
2 น�อย 2-3 ปjต!อครั้ง 
1 น�อยมาก 5 ปjต!อครั้ง 
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 ระดับ 2 หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต!อองค6กรมีน�อย 
 ระดับ 3 หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต!อองค6กรมีปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต!อองค6กรมีสูง 
 ระดับ 5 หมายถึง   ผลกระทบของความเสี่ยงต!อองค6กรมีสูงมาก 
   โดยแบ!งผลกระทบ (Impact: I) เป.นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลกระทบ (Impact: I) เปUนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย6สินอย!างมหันต6 
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย6สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย6สินมาก 
มีการบาดเจ็ดสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น�อย มีการสูญเสียทรัพย6สินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น�อยมาก มีการสูญเสียทรัพย6สินเล็กน�อย 
ไม!มีการบาดเจ็บรุนแรง 

    3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได�จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต!ละปYจจัยเสี่ยง มีค!าเป.นเชิงปริมาณ ซ่ึงการประเมินระดับความเสี่ยงสามารถคํานวณได�
จากสูตรดังนี้ 
 
 

 

การวเิคราะห์ระดบัความเสี�ยงจากการประเมินระดบัความเสี�ยง 

สูง 
5 

สูง 
10 

สูงมาก 
15 

สูงมาก 
20 

สูงมาก 
25 

สูง 
4 

สูง 
8 

สูง 
12 

สูงมาก 
16 

สูงมาก 
20 

ปานกลาง 
3 

ปานกลาง 
6 

สูง 
9 

สูง 
12 

สูงมาก 
15 

ตํ่า 
2 

ปานกลาง 
4 

ปานกลาง 
6 

สูง 
8 

สูง 
10 

ตํ่า 
1 

ตํ่า 
2 

ปานกลาง 
3 

ปานกลาง 
4 

สูง 
5 

 

ภาพท่ี 1  การวิเคราะห�ระดับความเส่ียงจากการประเมินระดับความเส่ียง 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ล�านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ล�านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 - 2.5 แสนบาท 
2 น�อย > 10,000 - 50,000 บาท 
1 น�อยมาก ไม!เกิน 10,000 บาท 

ระดบัความเสี�ยง  =  ระดบัโอกาส   X  ระดบัผลกระทบของความเสี�ยง 

หรือ D = L X I 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
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4. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเป.นไป เพ่ือการ
คาดการณ6 และลดผลเสียของความไม!แน!นอน ท่ีจะเกิดข้ึนกับองค6กร ท้ังนี้เพ่ือให�องค6กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค6
ได�โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสีย่ง ศัพท�ที่นิยมใชaทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม!
คุ�มค!าในการจัดการหรือป8องกันหรือเป.นความเสี่ยงที่อยู!นอกเหนือการ
ควบคุมขององค6กร คือ มีสาเหตุมาจากปYจจัยภายนอกที่ไม!สามารถควบคุม
ได� แต!การเลือกบริหารความเสี่ยงด�วยวิธีนี้ต�องมีการติดตามเฝ8าระวังอย!าง
สมํ่าเสมอ โดยการตรวจสอบหรือสอบทานทุกๆ ระยะก่ีวัน/เดือน/ไตรมาส 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดความเสี่ยงจากปYจจัย
ภายในที่หน!วยงานสามารถควบคุมได� โดยใช�วิธีควบคุมจากภายในองค6กร 
เช!น การปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบกระบวนการ/วิธีทํางาน
ใหม! เป.นต�น หรือนํากลยุทธ6หรือมาตรการหรือการกําหนดหลักเกณฑ6เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง 
ให�อยู!ในระดับที่ยอมรับได� เช!น การจัดอบรบพนักงาน การจัดทําคู!มือการ
ปฏิบัติงาน การจัดประชุมติดตามงาน เป.นต�น 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง กรณีที่เป.นความเสี่ยงที่คาด
เดาไม!ถึงหรือป8องกันได�ยาก หน!วยงานอาจกระจาย หรือถ!ายโอนความเสี่ยง
ให�หน!วยงานอ่ืนช!วยแบ!งความรับผิดชอบไป เช!น การทําประกันภัย/การ
ประกันทรัพย6สินกับบริษัทประกันภัย หรือที่อาจเกิดจากความไม!ชํานาญงาน
ของบุคลากรในหน!วยงาน จะจัดจ�างบบริษัทภายนอก (Outsource) มา
จัดการงานบางอย!างแทน เช!น งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

‘4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง กรณีที่ความเสี่ยงนั้นยอมรับไม!ได� 
การจัดการความเสี่ยงไม!อยู!ในเงื่อนไขของการดําเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก และหน!วยงานไม!อาจรับความเสียหาย ที่เกิดข้ึน
ได�จึงต�องตัดสินใจปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค6ในการดําเนินงานหรือหยุด 
ดําเนินการหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก!อให�เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

 
 ท้ังนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต!ละหน!วยงานอาจมีความแตกต!างกันข้ึนอยู!กับสภาพแวดล�อมของ
หน!วยงาน บางหน!วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย!างเดียวท่ีสามารถป8องกันความเสี่ยงได�หลายความเสี่ยงหรือ
อาจเลือกการควบคุมหลายอย!างเพ่ือป8องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
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5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต!างๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทําให�การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค6 แบ!งได�เป.น 4 ประเภท (ดังตาราง 4) คือ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดการประเมินมาตรการควบคุม 

ประเภทการควบคุม รายละเอียดการประเมินมาตรการควบคุม 
1. การควบคุมเชิงป8องกัน 
(Preventive Control) 

การควบคุมเพ่ือป8องกันไม!ให�เกิดความเสี่ยงและข�อผิดพลาดต้ังแต!แรก เช!น การ
อนุมัติโดยกําหนดลําดับข้ันตอนการอนุมัติ การจัดโครงสร�างองค6กร การแบ!งแยก
หน�าท่ี การควบคุมการเข�าถึงเอกสาร ข�อมูล ทรัพย6สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเชิงตรวจพบ 
(Detective Control) 

การควบคุมเพ่ือให�ตรวจพบ เป.นการควบคุมท่ีกําหนดไว�เพ่ือให�สามารถค�นพบ
ข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล�ว เช!นการสอบทาน การวิเคราะห6 การยืนยันยอด การตรวจ
นับการรายงานข�อบกพร!อง ฯลฯ 

3. การควบคุมเชิงชี้แนะ 
(Directive Control) 

การควบคุมโดยการชี้แนะท่ีส!งเสริมหรือกระตุ�นให�เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค6
ท่ีต�องการ เช!น การให�รางวัลแก!ผู�มีผลงานดี เป.นต�น 

4. การควบคุมเชิงแก�ไข 
(Corrective Control) 

การควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให�ถูกต�อง ได�แก! การ
ปรับปรุงวิธีการทํางาน เช!น ลดข้ันตอน ลดเวลา เป.นต�น 

 

กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
1. ภายใต�แนวทางต!างๆ ท่ีเลือกนั้นจะประกอบไปด�วยกิจกรรมต!างๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะตอบสนองต!อ

ความเสี่ยง 
2. กิจกรรมควบคุมในท่ีนี้ประกอบด�วยความคิดริเริ่มใหม!ๆ และกิจกรรมท่ีช!วยลดความน!าจะเป.นท่ี

เหตุการณ6ท่ีเป.นความเสี่ยงจะเกิดข้ึนหรือลดความเสียหายเม่ือเหตุการณ6นั้นได�เกิดข้ึน การกําหนดกิจกรรมควบคุม
จึงมีความครอบคลุมมากกว!าการควบคุมภายใน 

3. กําหนดตัวผู�รับผิดชอบในแต!ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ การวิเคราะห6ต�นทุนและผลประโยชน6
ของกิจกรรมซ่ึงประกอบด�วยค!าใช�จ!ายสําหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 
6. สภาพแวดลaอมขององค�กร หมายถึง แรงกดดันต!างๆ ท่ีส!งผลกระทบต!อการบริหารจัดการขององค6กร

ซ่ึงแบ!งเป.น 
    6.1 สภาพแวดล�อมภายนอกองค6การ หมายถึง แรงกดดันท่ีอยู!ภายนอกองค6กรท่ีส!งผลกระทบต!อ
ศักยภาพของการบริหารจัดการองค6การ ได�แก! แรงกดดันทางการเมืองและกฎหมาย แรงกดดันทางด�านเศรษฐกิจ 
แรงกดดันทางด�านเทคโนโลยี แรงกดดันทางด�านสังคมและวัฒนธรรม แรงกดดันจากต!างประเทศ เป.นต�น 
    6.2 สภาพแวดล�อมภายในองค6การ หมายถึง แรงกดดันภายในองค6การท่ีมีอิทธิพลต!อองค6การและการ
ทํางานขององค6การ ได�แก! สภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวกับงาน เช!น ลูกค�าและผู�ใช�บริการ คู!แข!งขัน คณะกรรมการ
บริหาร พนักงาน ระบบบริหารจัดการ หน�าท่ีงานต!างๆ ขององค6การโครงสร�างขององค6กร เป.นต�น วัฒนธรรม
องค6การ เช!น ทัศนคติ ความเชื่อ ค!านิยม การมุ!งความสําคัญท่ีผลลัพธ6เป.นต�น 
 

7. การบริหารความเส่ียงตามแนวคิด COSO-ERM หมายถึง การบริหารความเสี่ยงขององค6กร เป.นกระบวนการ
ท่ีกําหนดข้ึนและนําไปใช�โดยคณะกรรมการฝ?ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ขององค6กรเพ่ือกําหนดกลยุทธ6และใช�กับหน!วยงาน
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ท้ังหมดในองค6กรโดยได�รับการออกแบบมา เพ่ือระบุเหตุการณ6ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต!อองค6กร รวมท้ังการบริหารความ
เสี่ยงท่ีองค6กรยอมรับได� (risk appetite) ท้ังน้ีเพ่ือให�ความมั่นใจอย!างสมเหตุผลว!าองค6กรท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว� 
 
 
 

 

 
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช�ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยใช�แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

ท่ัวท้ังองค6กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of  Tread way Commission : COSO) ดังนี้ 

แนวคิดของ ERM มีองค6ประกอบ 8 ประการ ประกอบด�วย 
1. Internal Environment หรือปYจจัยภายในองค6กรท่ีถือเป.นพ้ืนฐานขององค6ประกอบอ่ืนๆ ท้ังหมด ไม!

ว!าจะเป.นเรื่องของค!านิยม จริยธรรม ความสามารถของบุคลากร แนวทางการบริหารของผู�นํา คณะกรรมการ
บริษัท องค6ประกอบด�านนี้เป.นตัวท่ีนําไปสู!องค6ประกอบในด�านอ่ืนๆ 

2. Objective Setting หรือ การต้ังวัตถุประสงค6 ซ่ึงการต้ังวัตถุประสงค6มีท้ังในระดับกลยุทธ6 (Strategic) 
การดําเนินงาน (Operations) การรายงาน (Reporting) และการตอบสนองต!อกฎระเบียบต!างๆ (Compliance) 

3. Event Identification หรือ การระบุถึงเหตุการณ6หรือปYญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาท้ังปYจจัย
ภายนอกและปYจจัยภายในท่ีจะส!งผลกระทบ ไม!ว!าจะเป.นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ธรรมชาติ การเมือง สังคม การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสร�างขององค6กร บุคลากรขององค6กร กระบวนการและเทคโนโลยีขององค6กร 

4. Risk Assessment หรือ การประเมินความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให�ทราบถึงเหตุการณ6หรือปYญหาท่ีจะเกิดข้ึน
จะส!งผลกระทบอย!างไรต!อการบรรลุวัตถุประสงค6ขององค6กร โดยจะประเมินท้ังในด�านของความเป.นไปได�ท่ีจะเกิด
เหตุการณ6ข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

5. Risk Response หรือ การตอบสนองต!อความเสี่ยง ซ่ึงผู�บริหารต�องกําหนดว!าจะตอบสนองต!อความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอย!างไร โดยการตอบสนองความเสี่ยงดังกล!าวอาจจะอยู!ในรูปของ avoidance, reduction, 
sharing และ acceptance 

ERM Framework 

หลักการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 

 

ภาพท่ี 2 หลักการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
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6. Control Activities หรือ นโยบายและข้ันตอนท่ีจะทําให�ม่ันใจได�ว!า การตอบสนองความเสี่ยงท่ีได�
ดําเนินการให�เกิดการปฏิบัติท่ีดี 

7. Information and Communication หรือ การสื่อสารและการส!งข�อมูลท่ีสําคัญและจําเป.นต!อการ
บริหารความเสี่ยง 

8. Monitoring หรือการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแนวทางของ ERM ท่ังท้ังองค6กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 องค�ประกอบการบริหารความเส่ียง 

 วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงประเภทต!างๆ นั้น จึงเป.นหลักการทางด�าน
ความคิด ซ่ึงต�องนําไปใช�ควบคู!กันเสมอ เพ่ือให�งานและภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป.นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร6ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

1. Internal Environment สภาแวดล�อมภายใน 

2. Objective Setting การกําหนดวัตถุประสงค6 

3. Event Identification การระบุเหตุการณ6 

4. Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง 

5. Risk Responses การจัดการตอบสนองความเสี่ยง 

6. Control Activities กิจกรรมการควบคุม 
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ท่ีมา COSO 
 สืบเนื่องจากวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช!วงปj ค.ศ.1970 จนในปj ค.ศ.1977  
สหรัฐฯได�ประกาศกฎหมายแนวปฏิบัติเก่ียวกับความไม!สุจริตในการให�สินบนต!างชาติ (the 1977 Foreign 
Corrupt Practices Act-FCPA)  ซ่ึงเป.นส!วนสําคัญส!วนหนึ่งกําหนดให�มีการควบคุมภายใน   ต!อมาเดือนตุลาคม 
ค.ศ.1985  มีการจัดต้ังองค6กรอิสระ คือ คณะกรรมการเพ่ือการรายงานการทุจริตแห!งชาติ (National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting) หรือเรียกชื่อย!อว!า Treachery Commission  เพ่ือให�
เกียรติ Mr.Stephen R Treachery  ผู�ก!อต้ังซ่ึงตีพิมพ6รายงานครั้งแรกในปj ค.ศ.1987  ภายใต�การสนับสนุนของ
คณะกรรมการวิชาชีพอิสระอ่ืนๆ  ต!อมาเรียกว!า The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treachery Commission (COSO) 
 
 COSO ซ่ึงเป.นคณะกรรมการร!วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได�แก! 

1. สถาบันผู�สอนบัญชีรับอนุญาตแห!งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public 
Accountants – AICPA 

2. สถาบันผู�ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auctions – HA) 
3. สถาบันผู�บริหารการเงิน (Financial Executives Institute – FEI) 
4. สมาคมนักบัญชีแห!งสหรัฐอเมริกา (Institute of Management Accountants – AAA) 
5. สถาบันนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants – IMA) 

 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission) เป.น

คณะทํางานกําหนดแม!แบบการควบคุมภายในข้ึนในปj ค.ศ.1992 
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 
ระดับการบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือให�มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปYจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต!างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต!ละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะเกิดความ
เสียหาย ให�ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ในอนาคตอยู!ในระดับท่ียอมรับได� โดย
คํานึงถึงการบรรลุเป8าหมายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได�กําหนดระดับการบริหารความเสี่ยงไว� 2 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย  และระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก/หน!วยงาน ดังนี้ 
 1. ระดับมหาวิทยาลัย: ซ่ึงการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึง
ประกอบด�วยผู�บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบในแต!ละพันธกิจ/ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และผู�บริหารระดับสูง
ของคณะ/สถาบัน/สํานัก/หน!วยงาน ดําเนินการภายใต�การกํากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. ระดับคณะ/สํานัก/หน�วยงาน: หมายถึง หน!วยงาน หรือกิจการท่ีได�รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย6สิน
ลงทุนจากหน!วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป.นหน!วยงานระดับตํ่ากว!าหน!วยรับตรวจตามระเบียบฯ ซ่ึงอาจใช�ชื่อ 
“ส!วนงาน” “หน!วยงานย!อย” “กิจกรรม” หรือเรียกชื่ออย!างอ่ืน เช!น ศูนย6 กอง ฝ?าย หรือแผนกท่ีย!อยมาจาก
หน!วยงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับลักษณะของโครงสร�างองค6กร ซ่ึงการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย คณะกรรมการ
ท่ีคณะ/สถาบัน/สํานัก/หน!วยงาน แต!งต้ังข้ึน ดําเนินการภายใต�การกํากับดูแลของอธิการบดี/รองอธิการบดี/
คณบดี/ผู�อํานวยการ 

 
แผนผังโครงสรaางการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผังโครงสรaางการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหาวิทยาลัย 

คณบด/ีผู�อํานวยการ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะ/สํานัก/สถาบัน 

หัวหน�ากอง/ศูนย6/งาน/ฝ?าย 

หน!วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการประเมินภายนอก 

คตง. สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 1. ส!งเสริมและพัฒนาให�ผู�บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความรู� ความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีความรับผิดชอบและมีส!วนร!วมในการบริหารความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงานอย!างมีระบบและต!อเนื่องอย!างมีประสิทธิภาพท้ังองค6กร 
 2. ให�มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการและใช�
เป.นมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 3. มุ!งเน�นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป8องกัน แก�ไข ปรับปรุง โปร!งใสและถูกต�อง โดยการส!งเสริมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ให�เป.นไปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย!างต!อเนื่องและให�เป.น
ส!วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 
 4. ให�มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย!างต!อเนื่องให�สอดคล�องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและการติดตาม ประเมินและสอบทานอย!างต!อเนื่อง เพ่ือนํามาใช�ปรับปรุงอย!างสมํ่าเสมอ รวมท้ังการ
จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลเสนอต!อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 5. ให�มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี 

วัตถุประสงค�การบริหารความเส่ียง 
 1. เพ่ือให�มหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงต!างๆ เพ่ือ
สามารถยอมรับได� ควบคุมได�และตรวจสอบได� 
 2. เพ่ือให�มหาวิทยาลัยบรรลุเป8าหมายตามยุทธศาสตร6ได�อย!างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือวางแผนป8องกันความสูญเสียท่ีมีผลกระทบต!อทรัพยากรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

การกําหนดผูaรับผิดชอบและหนaาท่ีความรับผิดชอบ 
ผู�รับผิดชอบและหน�าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผูaรับผิดชอบและหนaาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 
ผูaรับผิดชอบ หนaาที่ความรับผิดชอบ 

1. สภามหาวิทยาลัย 1. กํากับนโยบาย ให�ข�อเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
2. ส!งเสริมให�มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการผู�ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

1. กํากับดูแลความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง 
2. ให�ความเห็นต!อรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
3. ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 

3. อธิการบดี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ 
3. ให�ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต!อสภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นปjงบประมาณ 

4. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

1. จัดทําร!างนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 
2. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. จัดทํารายงานการผลการบริหารความเสี่ยงเสนออธิการบดี 
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ผูaรับผิดชอบ หนaาที่ความรับผิดชอบ 

5. คณบดีคณะ/ผู�อํานวยการ 1. ส!งเสริมให�มีการบริหารความเสี่ยงในหน!วยงาน 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน!วยงาน 
3. ให�ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ของหน!วยงาน 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต!ออธิการบดีทุกสิ้นปjงบประมาณ 
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต!ออธิการบดีทุกสิ้นปjงบประมาณ 

6. คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงของคณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสู!การปฏิบัติในหน!วยงาน 
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม 
    กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ  
    การบริหารความเสี่ยงของงวดก!อน 
4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต!อคณบดี/ผู�อํานวยการ 

7. หน!วยงานตรวจสอบภายใน 1. ตรวจสอบด�านการเงิน กฎระเบียบและด�านการดําเนินงาน 
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
3. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เสนอต!ออธิการบดี 

 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก 
 มหาวิทยาลัยได�กําหนดยุทธศาสตร6ไว�เพ่ือดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยแบ!ง
ออกเป.น 6 ยุทธศาสตร6 ดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีฉลาดจัดการสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานวิจัยและงานสร�างสรรค6เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
4. ศูนย6กลางแห!งการเรียนรู�และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพร�อมเข�าสู!ประชาคมอาเซียน 
5. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู!การจัดการเรียนรู� 
6. การบริหารจัดการท่ีดี 
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แนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
 มหาวิทยาลัยได�ยึดถือแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ!งชี้ท่ี 7.4 
เป.นแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 
1. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสอดคลaองกันระหว�าง สกอ. และแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 
ตารางท่ี 6  แนวทางการปฎิบัติท่ีสอดคลaองกันระหว�าง สกอ. และแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 
 

แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลaองกันระหว�าง สกอ.และก.พ.ร. (COSO) หลักฐานการดําเนินงาน 
1. การแต!งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. คําส่ังแต!งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง 
2. การดําเนินการการวิเคราะห6และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO 
   2.1 การกําหนดเป8าหมายการบริหารความเสี่ยง  
(Objective Setting) 
   2.2 การระบุความเสี่ยงต!างๆ (Event Identification) 
   2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   2.4 กลยุทธ6ท่ีใช�ในการจัดการกับแต!ละความเสี่ยง  
(Risk Response) 
   2.5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
   2.6 ข�อมูลและการสื่อสารด�านบริหารความเสี่ยง 
(Information and Communication) 
   2.7 ก า ร ติ ด ต ามผ ลแล ะ เ ฝ8 า ร ะ วั ง ค ว าม เ สี่ ย ง ต! า ง ๆ 
(Monitoring) 

2. แบบฟอร6มในการดําเนินงาน 
   2.1 RBRU-ERM 1 ระบุ 
        - งาน/โครงการ 
        - วัตถุประสงค6/ข้ันตอน/เป8าหมายของงาน/โครงการ 
        - ความเสี่ยงและปYจจัยเสี่ยง 
        - ประเภทความเสี่ยง 
        - การประเมินความเสี่ยง 
 - โอกาส 
 - ผลกระทบ 
 - ระดับความเสี่ยง 
 - จัดลําดับ 
   2.2 RBRU-ERM 2 ระบุ 
        - วัตถุประสงค6/ข้ันตอน/เป8าหมายของงาน/โครงการ 
        - ความเสี่ยง 
        - ปYจจัยเสี่ยง 
        - วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 - Take 
 - Treat 
 - Transfer 
 - Terminate 
        - การจัดการความเสี่ยง 
        - กําหนดแล�วเสร็จ/ผู�รับผิดชอบ 
        - สถานการณ6ดําเนินงาน 
        - ปYญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะ 

3. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต!อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย!างน�อยปjละ 1 ครั้ง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง 
4. มติท่ีประชุมการรายงานผลบริหารความเสี่ยงท่ีเสนอต!อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

4. มีการนําผลการประเมิน และข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช�ในการปรับแผนหรือวิเคราะห6ความเสี่ยงในรอบปjถัดไป 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือการทบทวนผลการ
บริหารความเสี่ยง 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ การทบทวนผลการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปj
ถัดไป 
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2. ระบบการบริหาร/การจัดการความเส่ียง 
 มหาวิทยาลัยได�จัดระบบการบริหารความเสี่ยงอย!างเป.นระบบเพ่ือให�สอดคล�องกับมาตรฐานการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนผังระบบการบริหารความเส่ียง 

การบริหาร/การจัดการความเส่ียง 

การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร/การจัดการความเส่ียง 

การประเมินสถานการณ6ของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห6และกําหนดเป8าหมายงาน 

การระบุและประเมินความเส่ียง 

การกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียง 

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

การรายงานผลตามแผนบริหารความเส่ียง 

การทบทวนแผนบริหารความเส่ียงปjถัดไป 

คณะกรรมการพัฒนาแผนมหาวิทยาลัย 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
และสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบผล

การดําเนนิงานและให�ข�อเสนอแนะ 

ผ!านความเห็นชอบ 

ปรับปรุงแก�ไข 
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3. ข้ันตอนการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือให�การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เป.นไปอย!างมีระบบและมีความต!อเนื่องรวมท้ัง  
สอดคล�องกับการจัดทําแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงได�กําหนดข้ันตอนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงแสดงรายละเอียดได�ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดงานและวัตถุประสงค6/เป8าหมายในการดําเนินงานโดยใช�ผังการดําเนินงาน  โดย
กําหนดตามงานและข้ันตอนการทํางานรวมถึงกําหนดวัตถุประสงค6ของงานท่ีเก่ียวข�องกันตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  พร�อมท้ังแต!งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี 2  การระบุความเสี่ยงและปYจจัยเสี่ยง  การระบุความเสี่ยงและปYจจัยเสี่ยงเป.นการกําหนดผลท่ี
จะก!อให�เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบ หรือทําให�การดําเนินงานไม!ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค6และเป8าหมายขององค6กรครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดําเนินงานด�านการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคล�องกับตัวบ!งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ข้ันตอนท่ี 3  วิเคราะห6ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกําหนดมาตรฐานความเสี่ยงและวิธีการ
บริหารความเสี่ยง 
 หลังจากข้ันตอนการระบุปYจจัยเสี่ยงแล�ว ข้ันตอนต!อไปคือการวิเคราะห6ประเมินความเสี่ยง วิธีท่ีใช�กัน
โดยท่ัวไปคือ การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง พิจารณาความสัมพันธ6ระหว!าง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง จากนั้นจึงจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบต!อการดําเนินงาน การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงจะต�องมีการ
กําหนดเกณฑ6ท่ีจะใช�ในการประเมินความเสี่ยง สามารถกําหนดได�ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพข้ึนอยู!กับ
สภาพแวดล�อมในการดําเนินงานและลักษณะของผลการดําเนินงานกระบวนการวิเคราะห6และประเมินความเสี่ยง 
ประกอบด�วยการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห6ความเสี่ยง ให�ทราบระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนขององค6กร สําหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมี
ความเหมาะสม และคุ�มค!าในการดําเนินการควบคุมต!อไป 
 การจัดลําดับความเสี่ยง โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว!างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงของแต!ละปYจจัยเสี่ยง ซ่ึงจะแสดงค!าระดับความเสี่ยงมา
จัดลําดับความเสี่ยง จากนั้นจะพิจารณาเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากและถูกจัดลําดับความเสี่ยงไว�ในลําดับต�นๆ 
(ลําดับท่ี 1, 2, 3,...) มาประเมินการควบคุมและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต!อไป 
 ข้ันตอนท่ี 4  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงเป.นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ
กับเหตุการณ6ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนโดยผู�บริหารของหน!วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงใน
ระดับสูงเป.นอันดับแรก) ท้ังนี้ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน!วยงานต�องคํานึงถึงสิ่งต!อไปนี้ 

1) ศึกษาความเป.นไปได�และค!าใช�จ!ายของแต!ละทางเลือก 
2) วิเคราะห6ถึงผลได�ผลเสียของแต!ละทางเลือก 

(1) ผลได� คือผลลัพธ6ท่ีเกิดข้ึนเม่ือนํามาตรการนั้นมาใช�ลดความเสี่ยง อาจเกิดข้ึนในทันทีหรือ
ในระยะยาว 

(2) ผลเสีย ได�แก ต�นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได�ในอนาคต 
 ข้ันตอนท่ี 5  การรายงานระดับหน!วยงานแบบฟอร6มในการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง   เป.นการ
รายงานการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีได�ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีได�ชี้แจงไป
แล�วด�วยแบบฟอร6มท่ีกําหนด เพ่ือเสนอต!อผู�บริหารท้ังระดับหน!วยงานย!อยและระดับมหาวิทยาลัยรับทราบ รวมท้ัง
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หน!วยงานท่ีมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในส!วนท่ีเก่ียวข�อง และมหาวิทยาลัยจะมีการ
กํากับติดตามให�มีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปใช�ปฏิบัติควบคู!ไปกับการดําเนินงานตามปกติด�วย 
 ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามผลและทบทวน  เป.นการกํากับและติดตามผลในการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีได�จัดทําไว�และพิจารณาผลจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให�ม่ันใจว!า แผนบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม และได�บรรลุวัตถุประสงค6ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม! ซ่ึง
วัตถุประสงค6หลักก็คือ การลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงลงได�จนเป.นท่ีน!าพอใจ
และนําผลท่ีได�เสนอต!อคณะกรรมการ บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือได�ให�ข�อเสนอแนะต!อการดําเนินงานและ
การบริหารความเสี่ยงต!อไป 
 หลังจากได�ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น หน!วยงานต�อง
ทบทวนเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนว!ายังมีความเสี่ยงได�ท่ียังเหลือและยังคงอยู!หรือไม!และควรจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเสนอต!อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยในปjถัดไป 
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บทที่ 3 
กระบวนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป.นกระบวนการท่ีใช�ในการระบุ วิเคราะห6 ประเมิน และจัดระดับความ
เสี่ยงท่ีมีผลกระทบต!อการบรรลุวัตถุประสงค6ของการดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาม
สภาพแวดล�อมของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป8องกันหรือลดความ
เสี่ยงให�อยู!ในระดับท่ียอมรับได� ซ่ึงกระบวนการดังกล!าวนี้จะสําเร็จได�ต�องสื่อสารให�คนในองค6กรมีความรู� ความ
เข�าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได�กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ประเมินองค6ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยได�แก! พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร6 กลยุทธ6 การ
ดําเนินงาน และกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมหาวิทยาลัย ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ระดับหน!วยงานย!อย 
บุคลากรและหลักธรรมาภิบาล เหตุการณ6ภายนอกท่ีมีผลกระทบต!อมหาวิทยาลัย 

2) การกําหนดงานและวัตถุประสงค6/เป8าหมายในการดําเนินงาน 
3) การระบุความเสี่ยงและปYจจัยเสี่ยง 
4) วิเคราะห6ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกําหนดมาตรฐานความเสี่ยง และวิธีการบริหารความเสี่ยง 
5) การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
6) กิจกรรมควบคุม 
7) สารสนเทศและการสื่อสาร 
8) การติดตามผลและทบทวนตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเมินองค�ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได�กําหนดองค6ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับ จากพันธกิจตามพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ของมหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายของคณะกรรมการต!างๆ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ประเด็น
ยุทธศาสตร6และกลยุทธ6การบริหารมหาวิทยาลัยของผู�บริหารระดับสูง การดําเนินงานของหน!วยงานต!างๆ ของ
มหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงองค6ประกอบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง โดยองค6ประกอบต!างๆ มีรายละเอียดดังต!อไปนี้ 
 1. พันธกิจตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได�กําหนดไว�ท้ังหมด 5 ด�าน ได�แก! 
  1.1 จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการสร�างและขยายโอกาสทางการศึกษาให�แก!ประชาชน 

1.2 เสริมสร�างบุคลากรให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย!างยิ่งวิชาชีพครู 
1.3 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างความเป.นมหาวิทยาลัยท่ีเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีแถบชายฝYrงทะเลของอนุ

ภูมิภาคตะวันออก 
1.4 ให�บริการทางวิชาการแก!สังคม ท้ังภาคประชาชน องค6กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ภาครัฐ ภาค

ธุรกิจ เอกชน และองค6กรหรือสภาบันศาสนา 
1.5 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปYญญาท�องถ่ินพร�อมท้ังบูรณาการภูมิปYญญา

ท�องถ่ินกับวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีใหม! 
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* ผ�านความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วันท่ี 12 กันยายน 2556 

2. นโยบายและเปmาหมายของสภามหาวิทยาลัย  ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
(พ.ศ.2557-2561) * 

 
นโยบาย เปmาหมาย 

ดaานการจัดการศึกษา 

1. การผลิตบัณฑิตให�ได�มาตรฐานสอดรับประชาคม
อาเซียน 

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม! ท่ี เน�นด�าน
คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 วิทยาศาสตร6ประยุกต6 
วิทยาศาสตร6การกีฬา วิทยาศาสตร6เทคโนโลยี 
ภาษาต!างประเทศ และการสื่อสารทางการตลาด 
ในรูปของสหวิทยาการซ่ึงบูรณาการศาสตร6ต!าง ๆ  
เข�าด�วยกัน 

3. ส!งเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให�กับบุคคล
ท่ัวไป โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เร!งรัดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรสหวิทยาการ โดยเน�นการทําวิทยานิพนธ6 

1.  บัณฑิตท่ีพึงประสงค6ตามข�อกําหนดของ หลักสูตรและลักษณะ
วิชาชีพ 

2.  บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน 

3.  เพ่ิมสัดส!วนของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร6 สังคมศาสตร6 เท!ากับ ๔๐ : ๖๐ 

4.  เป�ดหลักสูตรใหม!ในรูปของสหวิทยาการ 

5.  หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ6ของ สกอ. 

6.  โครงการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให�แก!บุคลากรท่ัวไปในท�องถ่ิน
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 

7.  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม!น�อยกว!า หลักสูตร 

ดaานการผลิตครู ส�งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ผลิตครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสูงได�มาตรฐาน
วิชาชีพสอดรับประชาคมอาเซียน 

2. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รํ า ไพพรรณี  ให� เป. นแหล! ง เ รี ยนรู� ในการ จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.  บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน 

2.   บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.  โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป.นโรงเรียนต�นแบบ
ด�านการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วยหลักสูตร ๓ ภาษา 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ�าน) โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช� 

ดaานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีสามารถสร�างคุณภาพการศึกษาได�อย!างมีคุณภาพ
และเป.นรูปธรรม 

2. ส!งเสริมให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมต!าง ๆ (non-
academic) นอกเหนือจากการเรียนรู�ด�านวิชาการ 

 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผ!านเกณฑ6การประเมินของ  สมศ./ 
สกอ. / ก.พ.ร. ในระดับดี 

2.  มีการจัดสรรงบประมาณโครงการท่ีเพียงพอเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาใน
การจัดตั้งชมรมเพ่ือดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ 
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นโยบาย เปmาหมาย 

ดaานการวิจัยและพัฒนา 

1. ส!งเสริมให�มีการสร�างกลุ!มวิจัยท่ีมีความสามารถใน
สาขาวิชาการเฉพาะตรงตามความเช่ียวชาญ เพ่ือ
ตอบสนองต!อปYญหาสังคม และปYญหาเฉพาะหน�า 

2. ส!งเสริมการวิจัยโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนทางด�านสหวิทยาการ  โดยเฉพาะอย!างยิ่งระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. มีงานวิจัยท่ีแก�ไขปYญหาท�องถ่ินท่ีสามารถนําไปขอตําแหน!งทาง
วิชาการได� 

2. ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและองค6กร
ภายนอก 

ดaานการถ�ายทอดองค�ความรูaและบริการวิชาการแก�ชุมชน 

1. สนับสนุนการนําความรู�และประสบการณ6จากการ
ให�บริการวิชาการไปสู!การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยอย!างเป.นระบบ 

2. ส!งเสริมให�มีการบริการวิชาการในหลากหลาย
รูปแบบท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสังคม 
ชุมชน และท�องถ่ิน 

3. ส!งเสริมให�มีการพัฒนาเทคโนโลยีและถ!ายทอดองค6
ความรู�แก!ชุมชน สร�างกลไก สร�างคุณค!าต!อสังคม 
ชุมชน องค6กรให�มีความเข�มแข็งยั่งยืน 

4. สนับสนุนการให�บริการวิชาการท่ีเก่ียวกับโครงการ
พระราชดําริ 

5. สนับสนุนบริการวิชาการภาษาต!างประเทศเพ่ือน
บ�านให�กับบุคลากรภายในและภายนอกตามโอกาส 

6. จัดทําแผนแม!บทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1.   ผลการนําความรู�และประสบการณ6จากกาให�บริการวิชาการมาใช�ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.   มีรูปแบบการบริการวิชาการอย!างน�อย ๔ รูปแบบ 

3.   สังคม ชุมชน และท�องถ่ินมีส!วนร!วมในการให�บริการวิชาการ 

4.   ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หรือองค6กร
ภายนอกตามเกณฑ6 สมศ. กําหนด 

5.   โครงการพระราชดําริบรรจุอยู! ในแผนการให�บริการวิชาการ          
ไม!น�อยกว!า ๗ โครงการต!อปjงบประมาณ 

6.   จัดบริการวิชาการภาษาต!างประเทศเพ่ือนบ�านอย!างน�อย ๓ ภาษา/ปj
การศึกษา 

7.   บุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรมภาษาต!างประเทศเพ่ือนบ�านไม!ต่ํากว!า   
ร�อยละ ๘๐ ของกลุ!มเป8าหมาย 

8.   มีแผนแม!บทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

ดaานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. สนับสนุนให�มหาวิทยาลัยเป.นสถานท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรู�  (Knowledge sharing) ทางด�าน
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 

2.   สนับสนุนให�เยาวชนและประชาชนในท�องถ่ินให�มี
ความรู�ความเข�าใจและตระหนักท่ีจะร!วมอนุรักษ6
และทํานุศิลปวัฒนธรรม 

    

1.  การส!งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมในวัง
สวนบ�านแก�ว 

2.  จัดให�มีแหล!งเรียนรู�ในวังสวนบ�านแก�ว และพัฒนาแหล!งเรียนรู�เดิมให�
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.  จัดโครงการสร�างจิตสํานึกในด�านวัฒนธรรมให�แก!เยาวชนประชาชน
ในท�องถ่ิน 
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นโยบาย เปmาหมาย 

3.  สนับสนุนให�มีการวิจัยทางด�านวัฒนธรรมเพ่ือ
นําไปใช�ในการส!งเสริมการท!องเท่ียวแบบยั่งยืน 

4. สนับสนุนให�มีงานวิจัยและการสร�างเครือข!ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการท!องเท่ียว 

5. พัฒนาวังสวนบ�านแก�วให�สวยงาม เหมาะสมท่ีจะ
ใ ห� เ ป. น แ ห ล! ง เ รี ย น รู� ท า ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม              
และการท!องเท่ียว 

4.  มีโครงการวิจัยทางด�านวัฒนธรรมอย!างน�อย ๒ โครงการต!อปj 

5.  มีผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และการท!องเท่ียว 

6.  มีเครือข!ายทางวัฒนธรรม และการท!องเท่ียว 

7.  เผยแพร!แหล!งท!องเ ท่ียว และผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ท้ัง
ภายในประเทศและต!างประเทศให� เป.น ท่ีรู� จักด�วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

8.  รักษาความเป.นเอกลักษณ6ของวังสวนบ�านแก�ว 

9.  พัฒนาสุนทรียภาพของวังสวนบ�านแก�วให�เป.นท่ีพึงพอใจแก!ผู�เข�าชม 

10.  มีผู�เข�าชมวังสวนบ�านแก�วเพ่ิมมากข้ึน 

ดaานการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบและกํากับการบริหารมหาวิทยาลัยให�
เป.นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาผู�บริหารโดยมุ!งเน�นด�านจริยธรรม วิสัยทัศน6 
และความสามารถในการระดมทุน และความร!วมมือ
จากหน!วยงานภายในและหน!วยงานภายนอก 

3. กํากับระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิ บัติงานควบคู! ไปกับการใช�งบประมาณ          
ทุกประเภท 

4. กระจายอํานาจการบริหารวิชาการไปยังคณะและรวม
อํานาจการบริหารจัดการสู!ส!วนกลาง 

1.  คัดเลือกผู�บริหารทุกระดับโดยมุ!งเน�นด�านจริยธรรม 

2.  ร�อยละของความสุข ความภาคภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

3.  มีระบบฐานข�อมูลท่ีถูกต�องสมบูรณ6 เช่ือถือได� และมีการนํามาใช�เพ่ือ
การบริหาร และการตัดสินใจ 

4.  มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาผู�บริหารและบุคลากรท่ีชัดเจนและเป.นธรรม 

5.  จํานวนหน!วยงานเครือข!ายความร!วมมือ 

6.  จํานวนกิจกรรมความร!วมมือระหว!างเครือข!าย 

7.  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ มีการกําหนดเป8าหมายการใช�
งบประมาณและประเมินผลการใช�เงินควบคู!ไปกับผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากร�อยละความสําเร็จของการเบิก
จ!ายเงินงบประมาณทุกประเภท 

ดaานความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต�างประเทศ 

1. ส!งเสริมความร!วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศและต!างประเทศ โดยให�ครอบคลุม
สาขาวิชาต!าง ๆ 

2. เร!งรัดการผลิตบัณฑิตให�มีความรู�ด�านภาษาอย!าง
น�อย ๓ ภาษา  ได�แก!  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(ภาษาอาเซียน) และภาษาเพ่ือนบ�าน 

1.  มีหลักสูตรท่ีเป.นสากลและสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�
บัณฑิตทุกหลักสูตร 

2.  คณาจารย6 นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู�ท้ังด�านวิชาการ
และด�านภาษาต!างประเทศทุกคน 
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นโยบาย เปmาหมาย 

3. พัฒนาความร!วมมือกับกลุ!มประเทศอาเซียนและ
นานาประเทศ 

3.  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ6ท่ีเป.นสากลในระดับมาก 

4.  จัดตั้งศูนย6อาเซียนศึกษา เพ่ือเป.นสถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู� และ
ประสานงานเก่ียวกับอาเซียนศึกษา 

5.  นักศึกษา คณาจารย6 และบุคลาการทางการศึกษา มีการพัฒนาความ
ร!วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย!างน�อย ๕ ประเทศ 

6.  นักศึกษา คณาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักรู�ในการ
เข�าสู!ประชาคมอาเซียน (ตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ) ในระดับดี 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร�และกลยุทธ�การบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปjงบประมาณ พ.ศ.2557  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 (Strategic Issue 1) 
 การผลิตบัณฑิตท่ีฉลาดจัดการสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. การเป�ดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยความร!วมมือกับมหาวิทยาลัยกับ
หน!วยงานต!างประเทศ 
    - เน�นเนื้อหาสาระท่ีเป.นสหวิทยาการ 
   - สหกิจศึกษา 
    - เป�ดโอกาสให�นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนอย!างอิสระ 
    - สร�างโอกาสในการเข�าถึงการเรียนของนักศึกษา 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคล�องกับประสบการณ6จริงทางวิชาชีพ 
3. การพัฒนานักศึกษาด�านวิชาการ ภาษาและกิจกรรม  นอกเหนือจากการเรียนรู�ด�านวิชาการ ให�

สอดคล�องตามอัตลักษณ6ของมหาวิทยาลัย และรองรับความเป.นประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาห�องสมุด แหล!งเรียนรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนให�ทันสมัย 
5. พัฒนาหลักสูตรใหม!ท่ีมีความเป.นสหวิทยาการสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและสังคม 
6. จัดการศึกษาต!อเนื่อง Continuing Education หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับสถานการณ6ท่ี

เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
7. การพัฒนาการจัดการศึกษาให�เป.นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสอดรับกับประชาคมอาเซียน (TQF , 

AUNQA , EdpEx)   
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 (Strategic Issue 2) 
 การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเอกคู! ในกลุ!มสาระการเรียนรู�หลักท่ีเป.นความต�องการของตลาด และสอดรับประชาคม

อาเซียน 
3. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตให�เป.นสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีมาตรฐานตามเกณฑ6ของ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตให�มีศักยภาพเพ่ือเป.นศักยภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 (Strategic Issue 3) 
 งานวิจัยและงานสร�างสรรค6เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการวิจัย 
2. พัฒนาศักยภาพด�านการวิจัยให�กับอาจารย6และนักวิจัย 
3. ส!งเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการ 
4. ส!งเสริมการวิจัยท่ีสอดคล�องกับท�องถ่ินสู!การนําไปใช�ประโยชน6 
5. สนับสนุนให�นํางานวิจัยและงานสร�างสรรค6ตีพิมพ6เผยแพร!ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 (Strategic Issue 4) 
 ศูนย6กลางแห!งการเรียนรู�และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพร�อมเข�าสู!ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการบริการวิชาการ 
2. ส!งเสริมบุคลากร อาจารย6 นกัศึกษา ให�บริการวชิาการท่ีตอบสนองความต�องการของสังคม ชุมชน และท�องถ่ิน 
3. สนับสนุนการสร�างความร!วมมือด�านการบริการวิชาการกับเครือข!ายต!างๆ ท้ังในประเทศและต!างประเทศ 
4. ส!งเสริมการจัดต้ังศูนย6อาเซียนศึกษาและศูนย6การเรียนรู�ในชุมชน 
5. นําระบบสารสนเทศมาใช�ในการเผยแพร!องค6ความรู�ท่ีเกิดจากการให�บริการวิชาการสู!ชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 (Strategic Issue 5) 
 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู!การจัดการเรียนรู� 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. ส!งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน และการท!องเท่ียวสู!อาเซียน 
2. พัฒนาการสร�างเครือข!ายทางศิลปวัฒนธรรมและการท!องเท่ียวสู!สากล 
3. ส!งเสริม สนับสนุน ให�มีผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและการท!องเท่ียวแบบยั่งยืน 
4. ส!งเสริม พัฒนาวังสวนบ�านแก�วให�เป.นแหล!งเรียนรู�ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการท!องเท่ียวในระดับชาติ 
5. สร�างจิตสํานึกด�านศิลปวัฒนธรรมให�กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 
 



23 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 (Strategic Issue 6) 
 การบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ� (Strategy) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให�ทันต!อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป.นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให�ทันสมัย เชื่อมโยงและสอดคล�องกับการประกันคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา บุคลากร ผู�พิการ รองรับการเข�าสู!

ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค6กร 
6. พัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ ส!งเสริมการจัดหารายได� สร�างเครือข!าย และ

กํากับติดตามการใช�จ!ายงบประมาณ 
7. เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาคณาจารย6 และบุคลากรมหาวิทยาลัยในด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทางภาษา 
8. ส!งเสริมให�มีการพัฒนาผู�บริหารรุ!นใหม! 

 
4. การดําเนินงานท่ีเปUนระบบและกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบต�อการ

ดําเนินงาน  ให�มีประสิทธิภาพและบรรลุเป8าหมายของมหาวิทยาลัยอันได�แก! 
 4.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร 
 4.2 การบริหารงานวิจัย 
 4.3 ระบบงาน/การปฏิบัติงาน (การเงิน งบประมาณ พัสดุ บุคลากร อาคารท่ีดินสิ่งก!อสร�าง ฯลฯ) 
 4.4 ระบบประกันคุณภาพ 
 
5. กฎหมาย ระเบียบ ขaอบังคับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได�ใช�บังคับให�การบริหารงาน และการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตามหลักการท่ีเหมาะสม รวมถึงเป.นไปโดยประโยชน6
ส!วนรวมและสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 

 
6. ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  อันเป.นทรัพยากรท่ีมีอย!างจํากัดอันมีค!าในการดําเนินงาน จําเป.นต�องใช�

ในการดําเนินงานอย!างคุ�มค!าและมีประสิทธิภาพก!อให�เกิดประโยชน6แก!องค6กรโดยรวม ได�แก! การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี เป.นต�น 

 
7. บุคลากรและการใชaหลักธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยอย!างมีจรรยาบรรณซ่ึง

บุคลากรสามารถกําหนดประเภทตามการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได�เป.น 2 ประเภทคือบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรท้ัง 2 กลุ!มนี้ต�องปฏิบัติงานด�วยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล
และหลักคุณธรรมและจริยธรรม อันเพ่ือประโยชน6โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 
8. เหตุการณ�ภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ6ท่ีมีผลกระทบต!อการ

เปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงานท่ีส!งผลต!อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยท้ังในระยะสั้นและระยะยาวอันได�แก! 
8.1 การเมือง กฎหมาย ข�อบังคับ (Political Factors) 
8.2 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช!น ภาวะเงินเฟ8อ อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง 
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8.3 สังคม และวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 
8.4 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Factors) 
8.5 เหตุการณ6ระหว!างประเทศ (International Factors) เช!น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต!างประเทศ การเคลื่อนย�ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เป.นต�น 
8.6 ภัยธรรมชาติ (Factors) 
8.7 ภาวการณ6แข!งขัน (Competition Factors) 
 

ประเภทของความเส่ียง ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดaคือ 
1. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ6 (Strategic Risk) คือความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายและแผนกลยุทธ6ของ

หน!วยงาน รวมไปถึงการตัดสินใจด�านการบริหารท่ีส!งผลต!อทิศทางการดําเนินงานในทางท่ีเป.นอุปสรรคต!อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร6 ส!งผลให�การดําเนินงานไม!สามารถบรรลุเป8าหมายตามแผนยุทธศาสตร6ได� เช!น ความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีไม!สอดคล�องกับเป8าหมาย/วัตถุประสงค6 ความเสี่ยงด�านภาพลักษณ6ของหน!วยงาน ความ
เสี่ยงด�านการตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการ/ผู�มีส!วนเก่ียวข�อง 

2. ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานตาม
แผนยุทธศาสตร6 และส!งผลกระทบต!อความสําเร็จในการดําเนินงาน เช!น การขาดความร!วมมือจากหน!วยงานท่ี
เก่ียวข�อง การวางข้ันตอนการดําเนินงานท่ีไม!เหมาะสม การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล!าช�า การขาดข�อมูลสนับสนุน 
การขาดบุคลากรและเครื่องมือท่ีจําเป.น 

3. ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk) คือความเสี่ยงจากการบริหารงบประมาณท่ีไม!มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทําให�การดําเนินการไม!สามารถทําได�อย!างต!อเนื่องหรือไม!สามารถสําเร็จลุล!วงได�ภายใต�เง่ือนไขท่ีกําหนด 
เช!น การต้ังวงเงินงบประมาณไว�ตํ่ากว!าท่ีควรเป.น การเพ่ิมข้ึนของราคาเครื่องมือ/วัสดุ การจัดสรรงบประมาณ/
เครื่องมือ/ทรัพยากรท่ีจําเป.นอย!างไม!เหมาะสม 

4. ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข�อบังคับ (Compliance Risk) คือ
ความเสี่ยงจากการไม!ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช!น การไม!ดําเนินงานให�เสร็จครบถ�วนตามกําหนดสัญญา 
กระบวนการดําเนินงานไม!เป.นไปตามข�อบังคับ/ข�อตกลง บุคลากรไม!ยอมรับต!อกฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงใหม! 

5. ความเสี่ยงด�านทรัพยากร สิ่งท่ีถือเป.นทรัพยากรอันสําคัญท่ีต�องใช�ในการดําเนินงานได�แก! การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี เป.นต�น ซ่ึงอาจเกิดการใช�งานอย!างไม!คุ�มค!าไม!เกิด
ประโยชน6โดยรวมและสูญเปล!าโดยไม!ได�ใช�งาน 

6. ความเสี่ยงด�านบุคลากรและการใช�หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเป.นความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการดําเนินงานอย!างไม!มีจรรยาบรรณ และการไม!เห็นแก!ประโยชน6ต!อองค6กรโดยการตัดสินใจท่ี
ไม!คาดคิดและการมีความเห็นโดยส!วนบุคคลโดยมิได�ไตร!ตรอง 

7. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากเหตุการณ6ภายนอกท่ีมีผลกระทบต!อมหาวิทยาลัย ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ6ท่ีมี
ผลกระทบต!อการเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงานท่ีส!งผลต!อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยท้ังในระยะสั้น และ
ระยะยาวอันได�แก! การเปลี่ยนแปลงจากปYจจัยต!างๆ ได�แก! 

 7.1 การเมือง กฎหมาย ข�อบังคับ (Political Factors) ได�แก! การเปลี่ยนแปลงผู�บริหารรัฐบาล
และการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับใหม! เป.นต�น 

 7.2 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช!น ภาวะเงินเฟ8อ อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง 
 7.3 สังคม และวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) เช!น การเปลี่ยนแปลงกระแสนิยมของ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีได�รับอิทธิพลจากต!างชาติ 
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 7.4 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Factors) ได�แก! การมีแนวโน�นการเข�าถึง
เทคโนโลยีได�ทุกๆ สถานท่ีในสถาบันอุดมศึกษา และความทันสมัยของเทคโนโลยี เป.นต�น 

 7.5 เหตุการณ6ระหว!างประเทศ (International Factors) เช!น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต!างประเทศ การเคลื่อนย�ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เป.นต�น 

 7.6 ภัยธรรมชาติ (Pure Factors) 
 7.7 ภาวการณ6แข!งขัน (Competition Factors) ได�แก! การขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความเข�มแข็ง และการก!อต้ังมหาวิทยาลัยใหม! เป.นต�น 
 
ตารางท่ี 7 ตัวอย�างประเภทความเส่ียง ความเส่ียงและปLจจัยเส่ียง 
 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง 
ปLจจัยเส่ียง 

ภายใน ภายนอก 
1. ความเส่ียงด�านกลยุทธ6 
(Strategic Risk) 

- ความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีไม!สอดคล�องกับ
เป8าหมาย/วัตถุประสงค6 
- ความเส่ียงด�านภาพลักษณ6ของหน!วยงาน 
- ความเส่ียงด�านการตอบสนองความต�องการของ
ผู�รับบริการ/ผู�มีส!วนเกี่ยวข�อง 
- ฯลฯ 

- ศักยภาพของบุคลากร 
- ค!านิยมขององค6กร 
- การจัดการความรู� 
- ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง
หลักสูตร 
- ฯลฯ 

- การเปล่ียนค!านิยม
และทัศนคติทางสังคม 
- ความทันสมัยของ
เทคโนโลยี 
- ฯลฯ 

2. ความเส่ียงด�านการดําเนินงาน 
(Operational Risk) 

- การขาดความร!วมมือจากหน!วยงานท่ีเกี่ยวข�อง 
- การวางขั้นตอนการดําเนินงานท่ีไม!เหมาะสม 
- การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล!าช�า 
- การขาดข�อมูลสนับสนุน 
- การขาดบุคลากรและเครื่องมือท่ีจําเป.น 

- การประสานงานและ
การประชาสัมพันธ6 
- ขาดความเข�าใจในระบบ
การดําเนินงาน 
- ระบบการดําเนินงาน 
- ฯลฯ 

- ทั ศ น ค ติ ข อ ง
หน!วยงานภายนอก 
- การประสานงานกับ
หน!วยงานภายนอก 
- ฯลฯ 

3. ความเส่ียงด�านการเงิน 
(Financial Risk) 

- การต้ังวงเงินงบประมาณไว�ตํ่ากว!าท่ีควรเป.น 
- การเพ่ิมขึ้นของราคาเครื่องมือ/วัสดุ 
- การจัดสรรงบประมาณ/เครื่องมือ/ทรัพยากรท่ี
จําเป.นอย!างไม!เหมาะสม 

- ข� อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี
ทันสมัย 
- การ ส่ือสารและความ
เข� า ใ จ ในนโยบายด� าน
แผนงานและงบประมาณ 
- ฯลฯ 

- นโยบายรัฐบาล 
- ภาวะเงินเฟ8อ 
- ภาวะอัตราดอกเบ้ีย 
- ฯลฯ 

4. ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 
และข�อบังคับ(Compliance Risk) 

- การไม!ดําเนินงานให�เสร็จครบถ�วนตามกําหนด
สัญญา 
- กระบวนการดําเนินงานไม!เป.นไปตามข�อบังคับ/
ข�อตกลง 
- บุคลากรไม!ยอมรับต!อกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลง
ใหม! 

- ความรู�และความเข�าใจ
ในน โ ยบา ย  กฎ หมา ย 
ระเบียบ และข�อบังคับ 
- สัญญาและข�อผูกมัดท่ี
ปฏิ บั ติ ตาม เ วลา มี ก า ร
ควบคุมเคร!งครัด 
- ฯลฯ 

- การ เป ล่ียนแปลง
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ
นโยบายภาครัฐ 
- ฯลฯ 

 
 มหาวิทยาลัยได�กําหนดประเด็นโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 
และ Risk Matrix เพ่ือให�คณะ/สํานัก/สถาบัน/หน!วยงาน  ใช�เป.นแนวทางในการวิเคราะห6ความเสี่ยงตามลักษณะ
ของความเสี่ยงท่ีพบในหน!วยงาน  ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงประเด็นโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

ประเด็น 
ระดับคะแนน 

1 = นaอยมาก 2 = นaอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสการเกิดความเสี่ยง      

1. โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ 
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว�น อาจมีโอกาสเกิดแต!นานๆครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

มีโอกาสในการเกิด 
ค!อนข�างสูงหรือบ!อยๆ 

มีโอกาสในการเกิด 
เกือบทุกครั้ง 

ภายใน > 4 ปj ภายใน 3-4 ปj ภายใน 2 ปj ภายใน 1 ปj ทุกเดือน 

2. โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 

10% 20% 50% 70% 80% 
≤ 10% > 10-20% > 20-30% >30-40% > 40% 

มากกว!า 5 ปjต!อครั้ง มากกว!า 1 ปjต!อครั้ง ระหว!าง 6-12 เดือนต!อครั้ง ระหว!าง 1-6 เดือนต!อครั้ง มากกว!า 1 ครั้งต!อเดือน 

5 ปjต!อครั้ง 2-3 ปjต!อครั้ง 1 ปjต!อครั้ง 
1-6 เดือนต!อครั้ง 
แต!ไม!เกิน 5 ครั้ง 

1 เดือนต!อครั้งหรือมากกว!า 

ไม!เกิน 10,000 บาท > 10,000-50,000 บาท > 50,000-250,000 บาท > 250,000-10 ล�านบาท > 10 ล�านบาท 
ผลกระทบของความเสี่ยง      

1. ต!อองค6กรและการเงิน 
น�อยกว!า 10,000 บาท 10,000-100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,000-10 ล�านบาท  > มากกว!า 10 ล�านบาท 

≤ 5% > 5-10% > 10-15% > 15-20% > 20% 

2. ต!อองค6กรด�านเวลา 
ทําให�เกิดความล!าช�า 

ของโครงการไม!เกิน 1.5 เดือน 

ทําให�เกิดความล!าช�า 
ของโครงการมากกว!า 1.5 

เดือนถึง 3 เดือน 

ทําให�เกิดความล!าช�า 
ของโครงการมากกว!า 3 เดือน

ถึง 4.5 เดือน 

ทําให�เกิดความล!าช�า 
ของโครงการมากกว!า 4.5 

เดือนถึง 6 เดือน 

ทําให�เกิดความล!าช�า 
ของโครงการมากกว!า 6 เดือน 

3. ต!อองค6กรด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ได� 5 คะแนนตามเกณฑ6
ประกันคุณภาพ 

ได� 4 คะแนนตามเกณฑ6
ประกันคุณภาพ 

ได� 3 คะแนนตามเกณฑ6
ประกันคุณภาพ 

ได� 2 คะแนนตามเกณฑ6
ประกันคุณภาพ 

ได� 1 หรือ 0 คะแนนตาม
เกณฑ6ประกันคุณภาพ 

4. ต!อระบบเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

เกิดเหตุร�ายที่ไม!มคีวามสาํคัญ เกิดเหตุร�ายเล็กน�อยที่แก�ไขได� 
ระบบมีปYญหาและมีความ

สูญเสียไม!มาก 

เกิดปYญหากับระบบ IT ที่
สําคัญและระบบความ

ปลอดภัยที่ส!งผลต!อความ
ถูกต�องของข�อมูลบางส!วน 

เกิดความสูญเสียต!อระบบที่
สําคัญทั้งหมดและเกิดความ
เสียหายอย!างมากต!อความ

ปลอดภัยของข�อมลูลูกค�าหรือ
ข�อมูลธุรกิจ 

5. ต!อพนักงานบุคลากร 
ไม!สะดวกต!อการปฏิบัติงาน

นานๆครั้ง 
ไม!สะดวกต!อการปฏิบัติงาน

บ!อยครั้ง 
ถูกทําทัณฑ6บน คุณภาพชีวิต

และบรรยากาศการ
ถูกลงโทษทางวินัย ตัด

เงินเดือน ไม!ได�ขึ้นเงินเดือน 
ถูกเลิกจ�างออกจากงานและ
อันตรายต!อร!างกายและชีวิต



27 

 

ประเด็น 
ระดับคะแนน 

1 = นaอยมาก 2 = นaอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
ปฏิบัติงานที่ไม!เหมาะสม โดยตรง 

6.อันตรายต!อชีวิต 
/ความปลอดภยั 

เหตุเดือดร�อนรําคาญ มีผู�บาดเจ็บเล็กน�อย 

มีผู�บาดเจ็บที่ต�องได�รับการ
รักษาทางการแพทย6/มคีวาม
พึงพอใจ >40-60% หรือข!าว 

>5-7.5% 

มีผู�บาดเจ็บสาหัส มีผู�เสียชีวิต 

มีการสูญเสียทรัพย6สินเล็กน�อย
ไม!มีการบาดเจ็บรุนแรง 

การสูญเสียทรัพย6สินพอสมควร
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

มีการสูญเสียทรัพย6สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น 

หยุดงาน 

มีการสูญเสียทรัพย6สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสขั้นพกังาน 

มีการสูญเสียทรัพย6สินอย!าง
มหันต6 มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

7. ผลกระทบต!อภาพลักษณ6
ของหน!วยงาน 

มีความพึงพอใจ > 80% 
หรือ 1 ข!าว 

มีความพึงพอใจ > 60-80% 
หรือ 2 ข!าว 

มีความพึงพอใจ > 40-50% 
หรือ 3 ข!าว 

มีความพึงพอใจ > 20-40% 
หรือ 4 ข!าว 

มีความพึงพอใจ ≤ 20% 
หรือ ≥ 5 ข!าว 

ไม!มีการเผยแพร!ข!าว 
มีการเผยแพร!ข!าวในวงจํากัด

ภายในประเทศ (1 วัน) 

มีการเผยแพร!ข!าวใน
หนังสือพิมพ6ภายในประเทศ

หลายฉบับ (2-5 วัน) 

มีการเผยแพร!ข!าวในวงกว�าง
สําหรับสื่อภายในประเทศและ
มีการเผยแพร!ข!าวในวงจํากัด

ของสื่อต!างประเทศ 

มีการพาดหัวข!าวทั้งจากสื่อ
ภายในและต!างประเทศ 

8. จํานวนผู�ที่ได�รับความ
เสียหาย/ผู�ที่ได�รับผลกระทบ 

≤ 2.5% ≥ 2.5-5% ≥ 5-7.5% ≥ 7.5-10% ≥ 10% 

9. จํานวนผู�ร�องเรียน 
(ต!อเดือน) 

≤ 1 ราย 2 ราย 3 ราย 4 ราย ≥ 5 ราย 

10. ด�านการดําเนินงาน 
ตามแผน 

สําเรจ็ตามแผนได�มากกว!า 
90% จํานวน……โครงการ 

สําเรจ็ตามแผนได�มากกว!า 
80% จํานวน……โครงการ 

สําเรจ็ตามแผนได�มากกว!า 
70% จํานวน……โครงการ 

สําเรจ็ตามแผนได�มากกว!า 
60% จํานวน……โครงการ 

สําเรจ็ตามแผนได�มากกว!า 
50% จํานวน……โครงการ 

 

 

 

 



ภาคผนวก



ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ลําดับ ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2557

1 แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                      
2 เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนด กรอบความคิด ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ

มหาวิทยาลัย
3 ส�งบันทึก ให/คณะ สํานัก สถาบัน กอง และหน�วยงานที่เกี่ยวข/องกับความเสี่ยง ส�งข/อมูลการประเมินและ

การบริหารความเสี่ยง

4 รวบรวม วิเคราะห3 สังเคราะห3 การประเมินความเสี่ยงของระดับความเสี่ยงสูง สูงมาก และผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 12 เดือน)

5 ได/ (ร�าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557   
6 เชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร�าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557
    

ปฏิทินและขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

งบประมาณ พ.ศ.2557

ความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557
    

7 นํา (ร�าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557 เข/าสู�ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

     

8 นํา (ร�าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557 เข/าสู�ที่ประชุมสภารมหาวิทยาลัย (กบ.)
 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

     

9 ได/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                
10 ประชาสัมพันธ3 เผยแพร� ไปคณะ สํานัก สถาบัน และสาธารณะ      
11 นําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557 เข/าสู�ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อทราบและสร/างความเข/าใจและถ�ายทอดสู�คณะ สํานัก สถาบัน และรายบุคคลในองค3กร
          


