
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
 

 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วริิยจารี 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มช. 



เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานมีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้ 

  1. มคีวามเข้าใจระหว่าง “การบริหารความเสี่ยง” กับ “การควบคุมภายใน”  

  2. มคีวามเข้าใจระหว่าง “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง” 

  3. สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ 

      บริบทของแต่ละส่วนงาน 

  4. สามารถจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงและการ  

      ควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง (การคดิค่า L และค่า I) 

  5. มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

      (CMU-RM) ทีไ่ด้ปรับปรุงใหม ่และสามารถจัดท าข้อมูลผ่านระบบ CMU-MIS ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการประชุม 



เพื่อให้การด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงานสอดคล้องกับ…. 

 การบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ โดยประยุกต์ตามส านักงาน ก.พ.ร. ตามพระ
ราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  

 ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก าหนดให้
ภาครัฐ จัดท าระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน  

 การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยส านักงบประมาณ, สศช. , ก.พ.ร. 
และส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันก าหนดขึ้น เพื่อน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกอบการของบประมาณ  

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ EdPEx เพ่ือเพิ่มโอกาสและ
ช่วยให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงานบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ที่ต้ังไว้มากยิ่งขึ้น (ลด Surprises) และการพัฒนาผลงานขององคก์ร 
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ท าไมต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
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บริบทการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของ มช. ในปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยได้บูรณาการงานทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพ่ือลดภาระ
การท างาน คือ  

    1. ระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
        มหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 
        ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นการขยายขอบข่ายของการควบคุมภายใน 
        ให้กว้างข้ึน 
   2. ระบบการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการตามท่ี สตง. ก าหนดให้ 
       มหาวิทยาลัย/ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีระบบการควบคุมภายใน 
       ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

 

 



 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ โอกาส หรือความน่าจะเป็น หรือการกระท าใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
(เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การปฏิบัติงาน การเงิน ความปลอดภัย และกฎหมาย (ข้อมูลจากสถาบันคลังสมอง
แห่งชาติ) 

 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย /ส่วนงานก าหนดให้มีขึ้น เ พ่ือให้มีความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ) 
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ความหมายของ “ความเส่ียง” กับ “การควบคุมภายใน” 



การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

1. มใิช่เป็นงานประจ าที่ท าเป็นกิจวัตร 1. เป็นงานประจ าท าเป็นกิจวัตร 

2. เป็นงานที่มลีักษณะเปน็การจัดการ 2. ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ 

3. เน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. เน้นกระบวนการปฏบิัติงาน 

4. จ าเป็นในสภาวะการเปลีย่นแปลง 4. ปฏิบัติเป็นประจ าตามปกติ 

5. มุง่ที่ผลด าเนินการ 5. มุง่ที่การปฏบิัติตามระเบียบข้อบังคับ 

6. มุง่หวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 6. เป็นสิ่งที่พงึอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

7. ค านึงถงึสิ่งที่อาจเกิดขึน้ได้ 7. ค านึงถงึสิ่งที่จะเกิดผิดพลาดได ้

8. เน้นการท าให้องค์กรด าเนินการต่อไป 8. เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม 
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ความแตกต่างระหว่าง “การบริหารความเส่ียง” กับ 
“การควบคุมภายใน” 



 ให้ใช้มุมมองด้าน “การบริหารความเส่ียง” มากข้ึน โดยลดมุมมอง
ทางด้าน “การควบคุมภายใน” ให้น้อยลง 

 ให้มองการบริหารความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์เพิ่มข้ึน เพื่อการปรับปรุง/
แก้ไข การพัฒนา และการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร  

 ให้ระบุประเด็นความเส่ียงหลักท่ีส าคัญๆ ไม่ควรมีมากเกินไป เพ่ือ
จะได้มี Focus และสามารถด าเนินการได้ทันที โดยวิเคราะห์จาก
โอกาสและผลกระทบท่ีจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงานไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด
ไว้เป็นส าคัญ 
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ขอปรับมุมมองการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยใหม่ 



ความเส่ียง กับ ปัญหา 
 ความเสี่ยง : เป็นโอกาสท่ีเหตุการณบ์างอย่างอาจเกดิขึ้น และมีผลกระทบตอ่  
       การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององคก์ร 
 ปัญหา : เป็นสิ่งท่ีเกดิขึ้นแล้ว ส่วนความเสี่ยงคือเหตุการณ ์(ที่ยังไม่เกดิขึ้น)    
       อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มโอกาสที่จะเกดิขึ้น รวมถงึอาจ 
       ส่งผลกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 

     อดีต          ปัจจุบัน            อนาคต 
 
  ปัญหา         ความเสี่ยง  
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ความแตกต่างระหว่าง “ความเสี่ยง” กับ “ปัญหา” 



 “ปัญหา” จะเป็นมุมมองของ “การควบคุมภายใน” ที่เน้นถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินงานเป็นกิจวัตร /ประจ า 
โดยเฉพาะปัญหาเป็นสิ่งที่เรารับรู้อยูแ่ล้ว และจะตอ้งหาวิธกีารจัดการ/ควบคุม
ปัญหานั้นๆ ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป” (ซึ่งควรเป็นประเด็นความเสี่ยงแค่
ระดับน้อย - ระดับปานกลางที่อยู่ใน CMU-RM2 เท่านั้น) 

 เว้นแต่ “ปัญหา” หากไม่ได้รับการควบคุมภายในอย่างจริงจังและปล่อยให้
ปัญหาเร้ือรังยาวนาน จนอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ ปัญหานี้ก็อาจกลายเป็น “ความเสี่ยง” ในอนาคตได้ 
(ซึ่งควรเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับสูง - ระดับสูงมากที่อยู่ใน CMU-RM2 
และเช่ือมสู่การจัดท า CMU-RM3) 
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ปัญหา...! อาจกลายเป็นความเสี่ยงได้ 



น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
CMU-RM เพื่อการ
บริหารจัดการ 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มช. 

มี 6 ขั้นตอนหลัก 

1. การก าหนดวัตถุประสงค ์

2. การระบุประเด็นความเสี่ยงฯ 

3. การประเมินความเสี่ยงฯ 

4. การจัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยงฯ 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยงฯ 

6. การติดตามและประเมนิผล 

ทบทวน 



 ปัจจัยทางมหภาค เป็นความเสี่ยงภายนอกที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิ 

             สภาวะเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง  นโยบายรัฐบาล   การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     คู่แขง่การด าเนินงาน     ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ    กฎระเบียบ/ข้อบังคับจากสว่นกลาง    

      ภัยธรรมชาติต่างๆ 

 ปัจจัยทางจุลภาค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในท่ีมผีลกระทบตอ่
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ อาทิ 

             นโยบาย/กลยุทธ์/วัตถุประสงค์ขององค์กร      การด าเนินงาน/กระบวนการท างาน  

      โครงสร้างองค์กร/ระบบการบริหารงาน     การเงินหรือรายได/้ค่าใช้จ่าย    เคร่ืองมืออุปกรณ ์

      เทคโนโลยสีารสนเทศ    วัฒนธรรมองค์กร   คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพของบุคลากร    

      การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
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ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  



1. ความเสี่ยงที่ค้นพบจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของ 
    มหาวทิยาลัย/ส่วนงาน 
2. ความเสี่ยงที่ค้นพบจากข้อมูลแหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
    ความเสี่ยงให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตได้ อาทิ 
 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของแผนฯ (จุดอ่อน/ภัยคุกคาม) 
 ผลการประเมิน CMU-QA และ CMU-PA (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ) 
 ผลการประเมินการบริหารงานของอธกิารบดี/หวัหนา้สว่นงาน (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ) 
 ผลการประเมนิการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน อาทิเช่น ข้อมูลด้านรายได้ 
    หลักสูตร นักศึกษา งานวิจัย บุคลากร คุณวุฒแิละต าแหน่งวชิาการของอาจารย์ เป็นต้น 
 จากการระดมความคดิเห็นของผู้บริหารและบุคลากร 

 

(โดยด าเนนิการตามตาราง Risk Identification / Risk Assessment / Risk Response) 
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เราจะค้นหาความเสี่ยงจากท่ีไหน!  
      .......เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง 



 เป็นตารางวิเคราะห์เพื่อใช้ในการระบุประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ส าหรับเป็น
ข้อมูลจัดท า CMU-RM2 , CMU-RM3 และหลักเกณฑ์การประเมินฯ 

      1. การวเิคราะห์ค้นหาความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์หรอืแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย/ส่วนงาน  
           วิสัยทัศน์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ยุทธศาสตร์ที่.... : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตาราง Risk Identification / Risk Assessment / 
Risk Response 

1. วัตถุประสงค์องค์กร/ตัวชี้วัด/

เป้าหมายที่ได้จากแผนฯ 

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง  

(Risk Identification) 

3. การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

4. การจัดการความเสี่ยง 

(Risk Response) 

1.1 วัตถุประสงค ์(เป้าประสงค์) : …..... 

…………………..(SMART)……………………..…

…………………………................................. 

1.2 ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย : ...... 

……..……………(SMART) ……………………… 

………………………………........................... 

2.1 ประเด็นความเสี่ยง : …………………… 

…………………………………………………………… 

2.2 ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง : 

…………......(หา Root cause โดย Why-

Why Analysis)...................................... 

…………………………………………………………… 

2.3 การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม

การควบคุมที่มอียู่ : ………………………….. 

………………………………………………………….. 

3.1 ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม  

= ผลกระทบ x โอกาส 

........................................................ 

3.2 ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม 

(ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่) 

= ผลกระทบ x โอกาส 

........................................................ 

3.3 ความเสี่ยงมผีลกระทบด้าน 

(ประเภทความเสี่ยง) : ....................... 

...................(ด้าน S/O/F/E/C)............. 

4.1 วิธีการจัดการความ

เสี่ยง : …………(4T)………… 

………………………………………. 

4.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก 

(KRI) : ………….................. 

……………………………………… 

4.3 การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมการควบคุม

เพิ่มเติม : ………………………. 

………………………………………. 



      2. การวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงจากข้อมูลแหล่งอื่นๆ (ด ำเนินกำรลักษณะเดียวกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หมำยเหตุ : * มหำวิทยำลัย/ส่วนงำนอำจก ำหนดขึ้นใหม่ โดยใช้หลัก SMART (ข้อ 1.1 + 1.2) 
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ตาราง Risk Identification / Risk Assessment / 
Risk Response (ต่อ) 

1. วัตถุประสงค์ความเสี่ยงท่ีได้จาก

ข้อมูลแหล่งอื่นๆ (ก าหนดขึ้นใหม)่ 

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง  

(Risk Identification) 

3. การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

4. การจัดการความเสี่ยง 

(Risk Response) 

1.1 วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) * : … 

………………(SMART)……………………………

………..………………………………………………. 

1.2 ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย * : ….…… 

………………(SMART)………………………….. 

……………………….................................... 

 

2.1 ประเด็นความเสี่ยง : …………………… 

…………………………………………………………… 

2.2 ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง : 

……………(หา Root Cause โดย Why-

Why Analysis)…………………………........... 

….……………………………………………………… 

2.3 การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม

การควบคุมที่มอียู่ : ………………………….. 

………………………………………………………….. 

3.1 ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม  

= ผลกระทบ x โอกาส 

........................................................ 

3.2 ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม 

(ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่) 

= ผลกระทบ x โอกาส 

........................................................ 

3.3 ความเสี่ยงมผีลกระทบด้าน 

(ประเภทความเสี่ยง) : ....................... 

...................(ด้าน S/O/F/E/C)............. 

4.1 วิธีการจัดการความ

เสี่ยง : …………(4T)………… 

………………………………………. 

4.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยง

หลัก (KRI) : .…………....... 

....................................... 

……………………………………… 

4.3 การจัดการความ

เสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม

เพิ่มเติม : ……………………… 

………………………………………. 



 การก าหนดวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ควรยดึตามหลักการ “SMART” ดังนี ้
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การก าหนด “วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)” ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
(ตามตารางข้อที ่1.1 + 1.2) 

Specific มีการระบุได้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน 

Measurable สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 

Achievable สามารถท าได้หรือปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง 

Relevant สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ 

Time bound มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 



 น าขอ้มูล “ประเด็นความเส่ียง” และ “ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง”  ประกอบการพิจารณาว่า เป็นความเส่ียงประเภทใด 
 มหาวิทยาลัยไดแ้บ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
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การระบุ “ประเภทความเส่ียง” ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

(ตามตารางข้อที่ 3.3) 

ตัวย่อ ประเภทความเสี่ยง ความหมาย 

S ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic 

Risk) 

ความเสีย่งที่เก่ียวข้องในเชิงกลยุทธ ์อาทิเช่น เกดิจากการก าหนดแผนกลยุทธแ์ละการปฏบิัติ

ตามแผนกลยุทธ์ที่ไมเ่หมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกันระหวา่งนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

โครงสรา้งองค์กร/การบรหิาร ภาวะการณ์แขง่ขัน ทรัพยากร และสภาพแวดลอ้ม อันส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

O ด้านการปฏบิัติงาน 

(Operational Risk) 

ความเสีย่งที่เกิดจากการปฏบิัตงิานทุกข้ันตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ด ีโดย

ครอบคลุมถึงปจัจยัที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน  

F ด้านการเงนิ (Financial Risk) ความเสีย่งที่จะท าใหก้ารบรหิารจัดการทางการเงนิไมม่ีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

E ด้านความปลอดภัยต่อชวีติ

และทรัพย์สิน (Environmental 

Health and Safety Risk) 

เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้จากภัยธรรมชาตแิละการกระท าของมนษุย์ที่สง่ผลกระทบตอ่ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินขององค์กร 

C ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

(Compliance Risk) 

ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือมกีฎหมายไมเ่หมาะสม หรือกฎหมาย

เป็นอุปสรรคตอ่การปฏบิัตงิาน อันอาจไม่เอือ้ตอ่การท างาน มีโทษ หรือโดนฟ้องรอ้งได ้



 มหาวิทยาลัยได้แบ่งวธิีการจัดการความเสี่ยงออกเป็น 4 วิธีการ ได้แก ่
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การระบุ “วธิกีารจัดการความเสี่ยง”ของมหาวทิยาลัย/ส่วนงาน 

(ตามตารางข้อที่ 4.1) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ความหมาย 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk 

Acceptance / Take)  

เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุม หรือ

ปอ้งกันความเสี่ยง หรอืควรเลือกใช้การจัดการความเสี่ยงวิธีการนี้ เมื่อความเสี่ยงนั้นมี

ลักษณะ Low Frequency และ Low Impact 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction / Treat) 

เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวธิกีารท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่

จะเกิดหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้หรือควรเลอืกใช้การจัดการ

ความเสี่ยงวิธกีารน้ี เมื่อความเสี่ยงนั้นมีลักษณะ High Frequency แต่ Low Impact 

3. การกระจาย/การโอนความ เสี่ยง 

(Risk Sharing / Transfer) 

เป็นการกระจายหรอืถา่ยโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นชว่ยแบ่งความรับผิดชอบไป หรอืควร

เลือกใช้การจัดการความเส่ียงวิธกีารน้ี เมื่อความเสี่ยงนั้นมีลักษณะ Low Frequency 

แต่ High Impact 

4. การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk 

Avoidance / Terminate) 

เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป และหนว่ยงานไม่อาจยอมรับได้ จึง

ตอ้งตัดสนิใจยกเลกิโครงการ/กิจกรรมนัน้ไป หรือควรเลอืกใช้การจัดการความเสี่ยง

วิธีการน้ี เมื่อความเสี่ยงนัน้มีลักษณะ High Frequency และ High Impact 



 มหาวิทยาลัยได้แบง่ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อย 
ปานกลาง สูง และสูงมาก (ใช้ตารางระดับความเสี่ยงประกอบการพิจารณา) 

 ให้น าข้อมูล “ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง” และ “ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง (KRI)” 
จากตารางข้อที่ 2.2 และ 4.2 ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง มาประกอบการก าหนด 
“ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องเป็นความเสี่ยงอยู่ที่ “ระดับน้อย –ปานกลาง” 
เท่านัน้ 

 ให้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ว่าเป็นความเสี่ยง “เชิงปริมาณ” หรือ “เชิง
คุณภาพ” เพ่ือจะได้ก าหนดค่า L : Likelihood (โอกาส/ความถี่) และค่า I : Impact 
(ผลกระทบ/ความรุนแรง/ความเสยีหาย) ได้อย่างถูกตอ้ง 

 การก าหนดค่า L และค่า I ควรมีข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง (baseline) ของ KRI นั้นๆ 
ประกอบการตัดสนิใจ 
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดท า “หลักเกณฑ์การ

ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ” 
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                    ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 

     5 

                 4                 

                  3                             สูงมาก 

                  2              สูง   

                  1              ปานกลาง  
                                                   น้อย 

          1     2       3      4      5  
         โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ของ

มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 



 ประเด็นความเสี่ยง : การสูญหายของข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
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ตัวอย่าง 

การหาค่า KRI และระดับท่ียอมรับได้ 

Risk Factor 
(ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง) 

KRI 
(ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก) 

Trigger Level 
(หรือระดับที่ยอมรับได้) 

1. อัคคีภัย/ภัยพบิัต ิ อัตราการเกิดอัคคีภัย/ภัย
พิบัติ 

1. อัคคภีัยต้องไมเ่กิดขึ้น 
2. ได้รับความเสียหายเล็กน้อย   
    เม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้น 

2. อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
    เสื่อมสภาพ/ช ารุด 

อัตรา/ระยะเวลาการ
หยุดชะงักของระบบ 

ไม่เกนิ 2 ครั้ง/เดือน 

3. ระบบข้อมูลถูกเจาะจาก 
    บุคคลภายนอก 

ความเสียหายของระบบเม่ือ
ถูกเจาะข้อมูล 

บุคคลภายนอกไมส่ามารถเจาะ
ข้อมูลในระบบได้ 



1. ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง “เชงิปริมาณ” 

 ระดับโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (L = Likelihood) 

 

 

 

 
 

 ระดับความรุนแรง/ความเสยีหายของผลกระทบของความเสี่ยง (I = Impact) 
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ตัวอย่าง การก าหนดค่า L และค่า I ในหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเส่ียงฯ 

ระดับ ระดับโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรอืมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อคร้ัง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 

ระดับ ระดับความรุนแรง/ความเสียหาย ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 

4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 

3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 250,000 บาท 

2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 



2. ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง “เชงิคุณภาพ” 

 ระดับโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (L = Likelihood) 

 

 

 

 
 

 ระดับความรุนแรง/ความเสยีหายของผลกระทบของความเสี่ยง (I = Impact) 
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ตัวอย่าง การก าหนดค่า L และค่า I ในหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเส่ียงฯ (ต่อ) 

ระดับ ระดับโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นทุกวัน 

4 สูง มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นเกือบทุกวัน 

3 ปานกลาง มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นบ่อยคร้ัง 

2 น้อย มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นน้อยมาก 

1 น้อยมาก มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นน้อยมาก 

ระดับ ระดับความรุนแรง/ความเสียหาย ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีความเสียหายอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวติ 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีความเสียหายอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน / พักการเรียน 

3 ปานกลาง มีความเสียหายปานกลาง มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรยีน 

2 น้อย มีความเสียหายพอสมควร มีการบาดเจ็บเล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีความเสียหายเล็กน้อย มีการบาดเจ็บน้อยมาก 
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ภาพรวมของการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ 

CMU-RM  

ตัวย่อ ชื่อแบบฟอร์ม ความหมาย 

CMU-RM1 การประเมินผลองคป์ระกอบของ

การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

เป็นการประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมของปีที่ผ่านมาใน 5 องคป์ระกอบหลัก ได้แก่ (1) 

สภาพแวดล้อม (2) การประเมนิความเสี่ยง (3) กิจกรรมการควบคุม (4) สารสนเทศและการ

สื่อสาร และ (5) การตดิตามประเมินผล (สรุปผลโดยย่อ) 

CMU-RM2 การประเมินผลแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของปีที่แล้วมา (รวมทั้งประเด็น

ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่) 

- เป็นจุดเริ่มต้นการวิเคราะห/์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมทั้งหมด 

(ทั้งความเสี่ยงเดิมของปีที่ผ่านมาและความเสี่ยงใหม่ของปีที่จะจัดท าแผนฯ)  

- เปรียบเสมอืนแผนใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงตัง้แต่ระดับน้อย 

ปานกลาง สูง และสูงมาก 

- ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อย – ปานกลางใน RM2 นี ้ให้ถือเป็น “การควบคุม

ภายใน” ที่สว่นงานจะต้องมีการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่อง 

CMU-RM3 แผนการบรหิารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน (ความเสี่ยง

ระดับสูงและสูงมาก) 

- เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของปีงบประมาณนั้นๆ ที่มแีตค่วามเสี่ยงในระดับสูง – สูง

มาก ซึ่งเชื่อมโยงมาจาก CMU-RM2 (ไม่ควรเกิน 10 ประเด็นความเสี่ยง) 

- เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานต้องให้ความส าคัญและต้องรบี

ด าเนนิการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงเป็นอันดับแรก 

ติดตามความ

เสี่ยงฯ ราย

ไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินงาน

แผนการบรหิารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

เป็นกระบวนการตดิตาม/ประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ (CMU-

RM3) เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ “การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ

ควบคุมที่มอียู่และเพิ่มเติม” ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง 



 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้ไปที่ CMU-RM2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

 จัดท าข้อมูลในส่วนของ CMU-RM1 , CMU-RM2 , CMU-RM3 และหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 บางประเด็นความเสี่ยงอาจต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจัดการความเสี่ยง /กิจกรรม
การควบคุม ส่วนงานอาจต้องเชื่อมแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวเข้าสู่การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองส่วนงานด้วย 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบรหิารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตรมาสในทุกส่วนงาน  เพ่ือจะขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของมหาวทิยาลัย/ส่วนงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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ขั้นตอน/กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีส่วนงาน 

จะต้องกลับไปด าเนินการ 



  

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ITSC ทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ CMU-RM ให้สอดคล้องกับผู้รับบรกิารมากขึ้น 

 
ส าหรับวิธีการจัดท าข้อมูลในระบบ CMU-RM จะขอให้เจ้าหน้าที่จาก ITSC 

และส านักงานสภามหาวิทยาลัยอธบิายต่อไป 
  
 

Thank you….. 
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ท้ายสุด..............! 


