
 
 

 

 
 
 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 
 

 

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 



 

ค าน า 
 
 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยมีการควบคุมปัจจัย/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง             
โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
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ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) ด้านที่ 3) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (จรรยาบรรณของ
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บทที่  1 
การบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยทักษิณ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ 
 2. เพ่ือให้เกิดการรับรู้  ตระหนัก  และเข้าใจถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และหาวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานยอมรับได้ 
 3. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากร  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่
แน่นอนที่จะเกิดข้ึนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 ความหมาย 
 1. ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท าให้
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต  และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  เป้าประสงค์  และเป้าหมายขององค์กร  โดยการวัดจากผลกระทบ 
(impact)  ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  ของเหตุการณ ์
 2. ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor)  หมายถึง  ต้นเหตุ  หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม  
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 3. การระบุความเสี่ยง (Identify Risk)  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมกันระบุ 
ความเสี่ยง  และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยค านึงถึง 
  3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงาน
ภายในส่วนงาน เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ต่าง ๆ เป็นต้น   

3.2 สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  โครงสร้างของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน 
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 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง   มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงาน อาจเลือกใช้ได้ตาม       
ความเหมาะสม  ดังนี้ 

-  การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง  เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
-  การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Checklist 
-  การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม   “What-if” 
-  การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญ 

 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วน
งาน 
 โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  หมายถึง  ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  หากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  คือ 

1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)          
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงาน  เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  5  ระดับ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร 
  เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับความเสี่ยงที่มีข้อมูลตัวเลข  หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ 
วิเคราะห์อย่างพอเพียง  ส าหรับความเสี่ยงที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้  ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 

 
ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)  ในเชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1  เดือนต่อครั้ง  หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง  แต่ไม่เกิน  5  คร้ัง 
3 ปานกลาง 1  ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 – 3  ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5  ปีต่อครั้ง 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)  ในเชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  เชิงปริมาณ 

 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก >     10  ล้านบาท 
4 สูง >     2.5  ล้านบาท – 10  ล้านบาท 
3 ปานกลาง >     50,000 – 2.5  ล้านบาท 
2 น้อย >     10,000 – 50,000  บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน  10,000  บาท 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  เชิงคุณภาพ 

 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงสูง 
มีการสูญเสียทรัพย์สนิอย่างมหนัต ์
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 ค่อนข้างรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง 
มีการสูญเสียทรัพย์สนิมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย 
การสูญเสียทรัพย์สนิพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรนุแรง 

1 น้อยมาก 
มีการสูญเสียงทรัพย์สนิเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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 ระดับความเสี่ยง (Risk Level)  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  ก าหนดเกณฑ์ไว้  4  ระดับ  คือ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และน้อย  ดังตาราง
แสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้ 
 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

                                   
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้  มาประเมินโอกาส (Likelihood)  
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact)  จาก
ความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้งบประมาณ  
ก าลังคน  หรือเวลาที่มีจ ากัด  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood)  และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับความเสี่ยง  ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  ให้น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  โดยพิจารณาจากระดับของ
ความเสี่ยง ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ซึ่งจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  และเลือก
ความเสี่ยงทีม่ีระดับสูงมาก และหรือสูง  มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงก่อน 

1-2   มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่่า 3-6   มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปาน

กลาง 7-12  มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง 13-25   มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

มาก 
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  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง  หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 

1. การยอมรับความเสี่ยง  (Risk Acception) 
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

 

  แผนบริหารความเสี่ยง (Planning of Risk)  หมายถึง  แผนซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
 

  การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์  หน่วยงานจะต้อง
มีการติดตามผลหลังด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้
คงด าเนินการต่อไป หรือแผนจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม  จัดท า 
check sheet  และก าหนดความถ่ีเพ่ือสอบทาน  รายเดือน  ทุก  3  เดือน หรือทุกปี เป็นต้น 
  นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความ
เสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีกหรือไม่ โดยอาจก าหนดเป็นแผน
ด าเนินงานรวมทั้งปี 
  การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบ
และติดตามเป็นระยะ ๆ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

  ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี 
1. มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2. ทีมคณะด าเนินงานพร้อมที่จะต้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไม่หลบเลี่ยง

ปัญหา 
3. หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว  ควรจะมีการท าซ้ าอีกตามระยะเวลาที่ก าหนด

เพ่ือตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและค้นหาความเสี่ยงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
4. มีหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐาน  ครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน 
5. มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

  ปัจจัยท่ีท าให้ระบบบริหารความเสี่ยงส าเร็จ 
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล  การค านวณต่าง ๆ  การส่งถ่าย

ข้อมูล  และสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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2. การฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง
และตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าระบบ 

3. แรงผลักดันจากผู้บริหาร ผู้บริหารควรตั้งใจท าระบบบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง และ
ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 

4. ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององค์กร 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานมีแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงเน้นให้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ และบรรลุตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณ : 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ที่มีองค์รวมแห่งความรู้  ปัญญาและจริยธรรม  สามารถบูรณาการและต่อ
ยอดภูมิปัญญา  เพือ่ให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 
 

  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างอัตลักษณ์การบ่มเพาะบัณฑิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มีบริบทและภูมิสังคมประกอบ  น าไปสู่ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต  ที่มีมาตรฐานชั้นน าใน
ระดับประเทศ  มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการวิจัย  เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic 
Cluster)  ข้ามศาสตร์  สนองตอบความต้องการของชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ  โดยเน้นกลไกการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6  ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้   ศิลปะ  
วัฒนธรรม  วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้ที่เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์  โดยเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา  การสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสาน  ท านุบ ารุงรักษา  รวมทั้งการเพ่ิมคุณค่าด้วยการพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้  และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร 



บทที่  2 
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2553 – 
2554  ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2  องค์ประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง         
(สกอ. 7.4)   ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ชนิดกระบวนการ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 “เพื่อให้สถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)  เพื่อให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันจากการคาดการณ์ ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  
รวมทั้ง การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพื่อให้มั่นในว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นส าคัญ” 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การ
บริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
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 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ  2 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสาสถาบัน  ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

หมายเหตุ  : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต  คณาจารย์  บุคลากร  หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0)  คะแนน  เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต  คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน  ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
คณาจารย์  นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณ  การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง
และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online  เป็นต้น 
 3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผล
กระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว  สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าข่ายทีท่ าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0)  ได้แก่ 
  1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ
ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตมแผน 
  2. เป็นเหตุสุดวิสัย  อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
สถาบัน 
  3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3  หรือ  4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี : 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 
  2) มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริษัทของสถาบัน 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
  1) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
  2)  ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อสถาบัน ด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของสถาบัน เป็นส าคัญ 
  3) ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน  
อาคารสถานที่  อุปกรณ์  วิธีการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
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  4) จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 
 

 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 
  1) ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง  กลาง  ต่ า  ได้ 
  2) ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
  3) การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ ในอนาคต  โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
  4) การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความรุนแรง  ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น  โดยจะมีความรุนแรงมาก  ถ้ากระทบต่อความเชื่อมันต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน  
ฐานะการเงิน  ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร  เป็นต้น 
 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยูเ่ป็นรูปธรรม 
  2) สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค  4 T  คือ  Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  Transfer  การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย  (ทั้งในรูปแบบของตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง  การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า  คุณค่า) 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบัน  เพ่ือ
พิจารณา  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  1) มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
  2)  มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 
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 6. มีการน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน  รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม  ทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในสถาบัน และจากหน่วยงานก ากับ 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลักทักษิณ  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร์  ดังนั้น  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารเพ่ือ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการ
บรรลุตามวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน  จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
  1. ส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  จะต้องด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง  โดยส่งเสริมและพัฒนาให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ปกต ิ
  2. ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
  3. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  4. ให้มีการติดตาม ประเมิน  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
  5. ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี  3 
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
  1. เพ่ือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ
และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
  2. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ือให้วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 
ความจ าเป็นในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
 1.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวดที่  3  
มาตรา 9 (1)  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า  เป็นผลให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  บังคับให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. เป็นระยะ โดยก าหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นสัญญาการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)  เพ่ือให้สถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยง โดย
การบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย   ทั้ง
ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง  และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้ องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็น
ส าคัญ    โดยครอบคลุมสาระส าคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน Operational Risk)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
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 2. ระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยทักษิณ น ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ มาใช้
เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่  7  การบริหารจัดการและบริการ  โดยสภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการก ากับ  ดูแลการบริหารงานในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ   
  ปัจจัยที่จะท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล  ระบบ
ฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การจัดการความรู้ ฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยใช้
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) 
 4. สภาพแวดล้อมภายนอก  อันได้แก่  สถานการณ์  สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกันในยุค
โลกาภิวัฒน์  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นอกเหนือจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จะด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  
เป็นไป อย่างรวดเร็ว  และสุดท้ายการเข้าสู่สมาชิกสมาคมอาเซียน  ยิ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้ต้องมีการแข่งขันกัน
มากและรุนแรงขึ้น   นั่นหมายถึง  ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่จะเจริญก้าวหน้า  และอยู่รอดหรือไม่รอด 
  การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จะเป็น
หลักประกันประการหนึ่งที่ส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของฝ่าย บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน
และยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการ
คาดการณ์อนาคตภายใต้หลักเหตุและผล  เพ่ือก าหนดแนวทางและกิจกรรมป้องกัน รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดน้อยลงหรือหมดไป   
  นอกจากนี้  การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งจะมีการ
ด าเนินงานบนพ้ืนฐาน  3  องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

- การตรวจสอบภายใน 

- การควบคุมภายใน 

- การบริหารความเสี่ยง 
  ดังนั้น  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จึงต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2557  ดังนี้ 
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ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 1. “ความเสี่ยง” (Risk) หมายถึง  เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
มีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์  หรือวัตถุประสงค์  ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  การเป็นองค์กรที่ มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ และมีความสุขในการท างาน  และปฏิบัติงานได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  โดย
พิจารณา  วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
          - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารนเทศ  อาคารสถานที่) 
          - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น  ความเสี่ยงของกระบวนการบริห ารหลักสูตร การบริหาร  
งานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 

 2. “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งองค์กร
ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางในการลดความเสี่ยงได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร 
 ก.  ปัจจัยภายใน 
  -  ปัจจัยเสี่ยงทางด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านจริยธรรมของบุคลากร 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  เช่น  การขาดแคลนบุคลากร  ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหาร  ความไม่แน่นอนของการรับได้จัดสรรงบประมาณ  การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ         
ตามค าขอตั้งงบประมาณ   
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 ข.  ปัจจัยภายนอก 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎหมาย 
  -  ปัจจัยเสี่ยงด้านนโยบายการบริหาร  นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยี 
 

 3. การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)  หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยง และการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  และผลกระทบ  (Impact) 
  - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  หมายถึง  ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 
  -  ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  -  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ ได้จากการ
ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  5  ระดับ คือ   
   ความเสี่ยงสูงมาก 
   ความเสี่ยงสูง 
   ความเสี่ยงปานกลาง 
   ความเสี่ยงน้อย 
   ความเสี่ยงน้อยมาก 
 4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  หมายถึง  แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
หรือความเสี่ยง  หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Tolerance)  โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น  ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น  เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ 
  กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้ ดังนี้ 
  1) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิด
ความเสี่ยง  คือ พยายามลดความเสียงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
เช่น  การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ  การก าหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น  
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เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด   เครื่องดับเพลิง  การส ารองข้อมูล (back up)  เป็นระยะ ๆ  มีการบันทึกข้อมูล
ส ารอง  เป็นต้น 
  2) การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing)  คือ  การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อ่ืน/ 
หน่วยงานอ่ืน ร่วมกันรับผิดชอบ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน  ซึ่งการแบ่งรับ
ความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสี ยหายแล้ว 
หน่วยงานจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน การท าสัญญา  การรับประกัน  การจ้างผู้ด าเนินการ
ภายนอก 
  3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Accept)  คือ  การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายใน
หน่วยงาน หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ  แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 
  4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
แต่มีข้อเสียคือ  อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์การมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 5.  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะ
เกิดความเสียหาย  โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้  ประเมินได้  ควบคุมได้  และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์  กลยุทธ์   
และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ   โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 6.  การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามจริง  
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
 7.  เป้าประสงค์ขององค์กร (Goal)  หมายถึง  ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหาร
ต้องการให้ เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้   โดยทั่ วไปจะก าหนดให้มีลักษณะกว้าง ๆ ทั้ งในเชิงแก้ปัญหา 
(Problematic Goal)  และเชิงพัฒนา (Development Goal) 
 8.  การควบคุมภายใน (Control)  คือ  กระบวนการ (Process)  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนาจัดให้มีขึ้น  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการ 
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ควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย  แนวทาง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คู่มือหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง  (Risk)  ที่จะเกิดข้ึน 
 9.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงาน  รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง 
ๆ  ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผล
เป้าประสงค์และหรือเป้าหมายขององค์กร 
 10.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน  โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  วัสดุ/อุปกรณ์  บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ว่ามีระบบควบคุม  ตรวจสอบดีเพียงใด ซึ่งถ้าไม่ดีพอองค์กร
ต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  มิฉะนั้น  อาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
 11.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
การเงิน  งบประมาณ  และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
 12.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  และอาจมีผลต่อการลงโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
   

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  จะสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยระดับ
มหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2. อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงาน  ประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานตรวจและขออนุมัติผู้บริหาร 
4. ประสานงานส่วนงานและหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพื่อติดตามการประเมินผลและ

ปรับปรุงวิธีการควบคุม 
5. รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานและหนว่ยงานภายในของส่วนงาน และสรุปภาพรวมของ

หน่วยรับตรวจ 
6. พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวม

ของหน่วยรับตรวจและเลือกหรือต้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือน าเสนอฝ่าย
บริหารพิจารณาสั่งการ 

7. วิเคราะห์  จัดอันดับ ระบุความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
8. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยตรวจรับ  เสนอฝ่ายบริหาร 
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9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานและหน่วยงานภายในของส่วนงาน 

10. จัดให้มีศูนย์จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ส่วนระดับส่วนงาน และหน่วยงานภายในส่วนงาน  รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
และหน่วยงานภายในส่วนงาน นั้น ๆ   มีหัวหน้าส่วนงาน  และหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน เป็นประธาน
กรรมการ 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ่า

มหาวทิยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ่านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

มหาวทิยาลัยทักษณิ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ผู้อ่านวยการวทิยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

คณะท่างานบริหารความเสี่ยงฯ วทิยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ทรัพย์สนิทรัพยสิ์น 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง 
  จากโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1.สภา 
มหาวิทยาลัย 

1.  ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในตรวจสอบการด าเนินงาน  เพื่อ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า
ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน พ.ศ. 2552)  และให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยให้มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับฯ 
3.  ติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

2.   
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประจ า
มหาวิทยาลยั 

1.  มีอ านาจ 
     (1)  เชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มาให้ข้อมูลด้วยวาจาและช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม  โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ถูกเชิญ
มาให้ข้อมูล และให้ถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องให้ความร่วมมือ  หากผู้ใดละเลย  เพิกเฉย  หรือให้ข้อมูลที่ไมตรงกับ
ความเป็นจริง  หรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูลโดยมิชอบหรือโดยไม่สุจริต  ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย  ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 
     (2)  ในกรณีจ าเป็น  ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติหน้าท่ีแก่คณะกรรมการและงานตรวจสอบภายในได้ 
2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
     (1)  ระบบการตรวจสอบภายใน 
            ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด าเนินงาน  การตรวจสอบ ด้านการเงินการบัญชี  และการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว  โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  และความคุ้มค่าของการด าเนินงานให้บรรลุตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  พร้อมท้ังแนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 อย่างเป็นอิสระ  ของงานตรวจสอบภายใน  สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานท่ีช่วยลดระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
     (2)  ระบบการควบคุมภายใน 
            ติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยและเสนอแนะเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล 
     (3)  ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
            ติดตามสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบงานเพื่ อ
เตรียมพร้อมรองรับเหตุวิกฤติของมหาวิทยาลัย 
     (4)  ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
            ตรวจสอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย  
ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับผู้บริหาร  ส่วนงาน  และระบบการบริหารจัดการใน
ระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการจัดการและก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
3.  ประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี 
4.  ประชุมปีละอย่างน้อย  4  ครั้ง 
5.  รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.  อธิการบด ี 1.  ก ากับให้การบริหารความเสี่ยงด าเนินการตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานน าไปปฏิบตัิ  โดยมีการเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และมีการบรูณาการร่วมกัน 
2.  ติดตามความเสีย่งท่ีส าคญัและก ากับการบริหารความเสีย่ง 
3.  ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยั 

4.  คณะกรรมการอ านวยการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

1.  ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
2.  อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
3.  จัดท าแผนปฏิบัติงาน  ประเมนิผลในภาพรวมของหน่วยรับตรวจและขออนุมัติ
ผู้บริหาร 
4.  ประสานงานส่วนงานและหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพื่อติดตามการ
ประเมินผลและปรับปรุงวิธีการควบคุม 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 5.  รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงาน  และหน่วยงานภายในของส่วนงาน 

และสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
6.  พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ  และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่
เหมาะสม เพื่อน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ 
7.  วิเคราะห์  จัดอันดับ  ระบุความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
8.  จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยตรวจรับ เสนอฝ่ายบริหาร 
9.  ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  และจัดท ารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานและหน่วยงานภายใน
ของส่วนงาน 
10.  จัดให้มีศูนย์จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
11.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2.  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 
3.  ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
4. เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ  6  เดือน  9  
เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ 
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ 
สตง. ข้อ 6)  ต่ออธิการบดีทุกสิ้นปีงบประมาณ 
6.  ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
6. คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

1.  จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานโดยระบบ
ดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแบบที่คณะกรรมการ
อ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
ก าหนด  ประเมินระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
3.  จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และ
แผนการบ ริห ารความ เสี่ ย งของหน่ วย งาน   น า เสน อต่ อ
คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 
4. จัด ให้การบริหารความเสี่ ยงเป็นตั วชี้ วัดความส าเร็จใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
5.  ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 
6 . หน้ าที่ อ่ื น  ๆ  ที่ เกี่ ย วกั บ ก ารบ ริห ารความ เสี่ ย งต าม ที่
คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

7.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1.  สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
2.  จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย (แบบ ปส.) พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ
อธิการบดี 

8.  ฝ่ายแผนงาน 1.  จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
2.  ประสานงานส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน ให้จัดท า
ระบบบริหารความเสี่ยง 
3.  ติดตามผลและแผนการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
4.  รายงานผลการติดตามผลและแผนการส่งรายงานด้านบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ความเสี่ยงด้านที่ 1  : 
ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) 
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แผนการบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กนัยายน พ.ศ.2563) 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

สาเหตุความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

ระยะด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

1.การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ
อบรม 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรการอบรมระยะ
สั้น 

-มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น 
-งบประมาณในการจัดสรรในองค์กร ลด
น้อยลง 
 

- บริหารจัดการ และสรรงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น  มุ่งเน้นและ เพ่ิม
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่ งขึ้น  เช่น ผ่านระบบ
ออนไลน์ การออกไปแนะแนวตามสถานศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ 
-จัดท าข้อมูลส าหรับผู้เข้าอบรม เพ่ือน ามาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป 
- ศึกษาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่มีการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ที่คล้ายกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งกับวิทยาลัย 
-สร้างเครือข่ายร่วมมือในการจัดการโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดโครงการอบรมใหม่ๆ มาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)   
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา

ต่อเนื่อง 
 

 



 

  
                                                                       ลงชื่อ............................................................ 

                                                                                                                                  (อาจารย์วิทยา ขาวขจร) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

สาเหตุความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

ระยะด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

2.การช าระค่าอบรมของผู้เข้ารับการ
อบรม 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

-ผู้ เข้ารับการอบรมกฎหมาย อาจไม่ช าระ
ตามที่ก าหนด ในกรณีที่ ได้ย้ายสายงานใน
ระหว่างการอบรม 
-ผู้ เข้ าอบรม น าส่ งหลักฐานการโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
-ผู้เข้าอบรม ช าระหน้างาน วันอบรม 
 

- พัฒนาระบบการช าระเงิน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้
ช าระเงินได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งข้ึน  
- ออกประกาศให้ช าระเงินอบรมกฎหมายฯ ให้
ช าระตามก าหนด หากไม่ด าเนินการตามประกาศ 
ไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม 
- พัฒนาระบบติดตามค่าลงทะเบียน 
- ลดการช าระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 

(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)   
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา

ต่อเนื่อง 
 

3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัย 
หลากหลาย และตรงกับความต้องการ
ข อ งห น่ ว ย ง าน ทั้ ง ภ าค รั ฐ  แ ล ะ
ภาคเอกชน ท าให้มีกลุ่มเป้าหมายที่
กว้างขึ้น 

-หน่วยงานสถาบันการศึกษา ได้มีการปรับ
รูปแบบการการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน  
- หน่วยงานสถาบันการศึกษา เริ่มมีการหา
รายได้จากโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือ
ทดแทนงบประมาณที่ถูกลดลงจากรัฐบาล 
 

- ด าเนินการหาหน่ วยงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชน เพ่ิมข้ึน 
- พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของ
เป้าหมาย 
- มีการส ารวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม
ของตลาดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม ่
- ศึกษา วิเคราะห์หน่วยงานบริการวิชาการ อ่ืน 
เพ่ือน ามาปรับ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดกับ
วิทยาลัยฯ  

(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)   
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา

ต่อเนื่อง 
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