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คํานํา

การบริหารความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุมปญหา
ความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอความสําเร็จของ
องคกรโดยรวม ดังนั้น “ การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของทุกคน ไดมี
สวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ
อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกัน และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่อาจสรางความเสยีหายหรอืความสูญเสยีใหเกดิกับองคกรไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

การบริหารความเสี่ยงของสวนบริหารสินทรัพยฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงที่ ชัดเจน และรายงานนําเสนอขอมูลความเสี่ยงของหนวยงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย โดยการนําเสนอความเสี่ยงที่เหลืออยูทัง้หมดของหนวยงาน และ
เนนเฉพาะความเสี่ยงที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
เหตุผลของการยอมรับความเสี่ยง และวธิกีารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานวามคีวามเหมาะสมแลว

สวนบรหิารสินทรัพย
25 กันยายน 2557
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1.1 เหตุผลและความจําเปน
สวนบริหารสินทรัพยกําหนดความเสี่ยงตามภารกิจหลักใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

แผนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคือ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพภายใต
อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการภายใตอัตตาภิบาลของ
มหาวทิยาลัย นอกจากนี้ยังตองคํานงึถงึองคประกอบอื่นๆ เชน

1. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2554 ไดกําหนดใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รวมถงึมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตองจัดใหมรีะบบบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดมีความเช่ือถือไดของรายงานการเงินมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบยีบและนโยบายของมหาวทิยาลัยและของหนวยงาน

2. คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีไดกําหนดตัวบงช้ีใหมกีารนํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อใหระบบการบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงดานงบประมาณการเงิน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยง
ดานนโยบาย ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก

3. คูมือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในมิติการเงินและงบประมาณ เรื่อง
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมคุณภาพภายในและการบรหิารความเสี่ยง

4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับภารกิจไวในแผนงานสนับสนุนการ
จัดการศกึษาโดยวัดระดับการปองกันความเสี่ยงทางดานการจัดการที่มปีระสทิธผิล

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในระบบบริหารความ

เสี่ยง และควบคุมภายใน
2. เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอม

กระบวนงานในการปฏิบัติงานตามเกณฑที่ดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่พบตลอดจนสามารถ
กําหนดกจิกรรมในการควบคุมการปฏบิัตงิานไดอยางเหมาะสม

3. เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาใจระบบบริหารความเสี่ยง
สามารถตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

1. บทนํา
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรภายในหนวยงานสามารถปฏบิัตงิานไดครบถวน ลดความผิดพลาดในการปฏบิัตงิาน
2. ใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหกระบวนงานในการ

ปฏิบัติงานตามภารกจิที่ไดรับมอบหมาย ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากความเสี่ยงที่พบ ตลอดจนสามารถกําหนด
กจิกรรมในการควบคุมการปฏบิัตงิานของหนวยงานไดอยางเพยีงพอและเหมาะสม

3. ผูบรหิารของหนวยงานสามารถตดิตามประเมินผลการปฏบิัตงิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

1.4 ขอบเขตและขอจํากัด
ขอมูลที่ใชประกอบการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในสวนบริหาร

สินทรัพย ประจําปงบประมาณ 2557 นั้น เปนการจัดทําขึ้นในปแรกซึ่งอาจตองไดรับการปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหมีเนื้อหาที่เหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระดับสวนงานภายในหนวยงานในระยะตอไป
ดังนัน้จงึมเีพยีงขอมูลขัน้พื้นฐานที่จําเปน

สวนแนวทางกระบวนงานที่เปนรายละเอียดตางๆหรือความหมายของคําศัพทเฉพาะและอื่นๆ
ขอใหศกึษาจากคูมอืการบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารเีปนหลัก

1.5 การเชื่อมโยงระบบบรหิารจัดการคุณภาพ
จากภารกจิหลักที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารไีดมอบหมายใหสวนบริหารสนิทรัพย คอื
1. เพื่อพัฒนาระบบบรหิารการจัดการใหคลองตัว มคีุณภาพและไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหการบรกิารสนับสนุนในทุกภารกจิของมหาวทิยาลัยอยางเต็มประสทิธภิาพ
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ

เปนเลศิ
4. เพื่อใหผูรับบรกิารมคีวามพงึพอใจสูงสุด
5. มหาวทิยาลัยไดรับผลประโยชนดานการบรหิารจัดการทางการเงนิสูงสุด
สวนบรหิารสินทรัพยตระหนักถึงความสําคัญของผูรับบรกิารทุกระดับโดยเนนหลักการสรางความ

พึงพอใจใหแกผูมาใชบริการ ทั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและองคกรภายนอก มีการจัดทําแผนงาน
ประจําที่ชัดเจน มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด มีระบบการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและ
ปองกันไมใหเกดิปญหาซ้ําอันจะสงผลตอการใหบรกิารอยางมคีุณภาพได
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จากนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนบริหารสินทรัพยไดตระหนักถึงประโยชนของการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความพรอมในการปองกัน
ความเสี่ยงที่จะกลายเปนปญหาในอนาคต คณะทํางานระบบบรหิารความเสี่ยงไดพัฒนาตอยอดจากกรอบ
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเปนหลักแตไดปรับกระบวนการใหเขากับลักษณะ
ดําเนนิงานของสวนบรหิารสนิทรัพย

กระบวนการบรหิารความเสี่ยงมทีัง้หมด 9 ขัน้ตอน ดังนี้
1. การกําหนดผูรับผิดชอบดําเนนิการ
2. การกําหนดขอบเขตแนวทางปฏบิัติ
3. การระบุปจจัยเสี่ยง
4. การระบุคาโอกาสและคาผลกระทบของความเสี่ยง
5. การประเมนิความเสี่ยง
6. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
7. กลยุทธวธิกีารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
8. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน
9. การตดิตามและประเมินผล

รายละเอยีดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

2.1 การกําหนดผูรับผดิชอบดําเนินการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสวนบริหารสินทรัพยไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ในระบบบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จึงไดเสนอแตงตั้งคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยงจากของสวน
บริหารสินทรัพยโดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน โดยรายช่ือคณะทํางาน
ประกอบดวย

1. หัวหนาสวนบรหิารสนิทรัพย ประธานคณะทํางาน
2. นางนภาพร ตรพีัฒนา คณะทํางาน
3. นางสาวทัศนา  ดขีุนทด คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในพรอมจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในแตละ

ปงบประมาณ

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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2. เปนผูแทนหรือผูประสานงานเขารวมประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและการ
ประชุมคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงสวนบริหารสินทรัพยเพื่อพิจารณาการจัดทําแผน
สําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

3. ใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนตลอดจนปจจัยอื่นที่กอใหเกิดความเสี่ยง
โดยมผีลกระทบทางตรงและทางออมตอหนวยงานได

4. ใหความรวมมือในการนําแผนงานบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ เพื่อเปนการปองกันหรือลด
ปจจัยที่กอใหเกดิความเสี่ยงตอหนวยงาน

5. อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2.2 การกําหนดขอบเขตแนวทางการปฏบิัติ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา
หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานได

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เปนการจัดกระบวนการทํางานใหมีความเสี่ยง ปญหา
อุปสรรคหรือขอผิดพลาดใหนอยที่สุดเพื่อใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นการควบคุมภายในยัง
ครอบคลุม ถงึระบบการทํางานทัง้หมดที่จะมผีลกระทบตอหนวยงานดานปรมิาณและคุณภาพ

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดกําหนดปจจัยความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีความเช่ือมโยงกับผล

ความสําเร็จตามเปาหมาย คํานงึถงึวัตถุประสงคตามแผนงานและโอกาสของเหตุการณที่อาจจะเกดิขึ้น อัน
จะสงผลกระทบทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคนัน้ได

การระบุปจจัยเสี่ยงเปนการคนหาความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานพิจารณาจาก
เหตุการณหรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นและสงผลเชิงลบที่ทําใหเกิดความสูญเสียหรือไมบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานได ซึ่งวิธีการระบุความเสี่ยงเกิดจากการรวบรวมขอมูลการวิเคราะห
กระบวนงาน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโดยสวนบรหิารสินทรัพยไดพิจารณากําหนดประเภทของ
ความเสี่ยงเปน 5 ประเภท ประกอบดวย

1. ความเสี่ยงที่เกดิจากทรัพยสนิ (Financial and asset risk ตัวยอ F)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินซึ่งมีผลทําใหหนวยงานตองมีรายไดลดนอยลง

หรอืมคีาใชจายเพิ่มขึ้นหรอืมคีวามเสยีหายตอทรัพยสิน การจัดการความเสี่ยงจงึมลีักษณะของการปกปอง
ทรัพยสนิ การเงนิและรวมถงึมาตรการประหยัดคาใชจายตางๆ เชน

- การมรีายได (เงนิงบประมาณ) ไมเปนไปตามเปาหมายหรอืแผนงาน
- การมคีาใชจายดําเนนิการสูงไมสามารถควบคุมได
- การตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิกรณทีรัพยสนิสูญหาย
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- ฐานะทางการเงนิขาดสภาพคลองมรีายรับไมเพยีงพอกับการเบกิจาย
- มาตรการสงเสรมิการประหยัดการใชไฟฟาในสํานักงาน

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน (Operation risk ตัวยอ O)
เปนกระบวนการที่มอียูภายในหนวยงานไมวาจะเปนระบบบรหิารจัดการความเพยีงพอของ

ขอมูลที่จะชวยใหหนวยงานนัน้บรรลุเปาประสงคและใหเกดิประสทิธผิลตอการดําเนนิงาน เชน
- คณาจารย บคุลากรมสีวนรวมในกจิกรรมนอย
- จํานวนผูรับบรกิารไมเปนไปตามเปาหมาย
- ขาดระบบการจัดการเรื่องการประสานงานที่ดี
- กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ขาดความยดืหยุน

3. ความเสี่ยงดานชื่อเสยีง (Image and reputation risks ตัวยอ IM)
ภาพพจนของหนวยงานอันอาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากมีการเผยแพรขาวลือในเชิง

ลบตอหนวยงานและมหาวทิยาลัยได เชน
- ความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบรหิารจัดการที่สูงเกนิไป
- ขาวลือดานลบที่มผีลกระทบตอหนวยงาน

4. ความเสี่ยงดานบุคลากร (Staff risks ตัวยอ S)
ความเสี่ยงเกี่ยวของกับพนักงานของหนวยงานเปนความเสี่ยงจากบุคลากรสายวิชาการ

และสายปฏบิัตกิารและพนักงานลูกจางช่ัวคราว ความเสี่ยงนี้ครอบคลุมถงึการบรหิารงานบุคคล เชน
- อัตราการลาออกของพนักงานสูง
- บุคลากรไมไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ

5. ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
communication technology risks ตัวยอ ICT)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน เชน
- ไมมรีะบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
- ไมสามารถเรยีกขอมูลกลับคนื
- ไมมมีาตรการ จัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ
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2.4 การระบุคาโอกาสและคาผลกระทบของความเสี่ยง
โอกาสของความเสี่ยง หมายถงึ ความเปนไปไดที่จะเกดิเหตุการณที่คาดวาจะเกดิขึ้นตามประเภทของ

ปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถงึ ระดับความรุนแรงและมูลคาความเสยีหายจากเหตุการณที่คาดวาจะ

เกดิขึ้นตามประเภทของปจจัยเสี่ยง
หลกัเกณฑการใหคะแนนคาโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

1. ดานการเงินและทรัพยสนิ

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 1 เทากบั 0-1 คร้ังตอป หมายถงึนอยที่สุด ระดับ 1 หมายถงึการลดลงรายไดหรือเพิ่มคาใชจาย ไมเกนิ 5,000 บาท
ระดับ 2 เทากับ 2-3 คร้ังตอป หมายถงึนอยมาก ระดับ 2 หมายถงึการลดลงรายไดหรือเพิ่มคาใชจาย 5,000 – 10,000 บาท
ระดับ 3 เทากับ 4-5 คร้ังตอป หมายถงึปานกลาง ระดับ 3 หมายถงึการลดลงรายไดหรือเพิ่มคาใชจาย 10,001 - 50,000 บาท
ระดับ 4 เทากับ 6 คร้ังตอป หมายถงึคอนขางบอย ระดับ 4 หมายถงึการลดลงรายไดหรือเพิ่มคาใชจาย 50,001 - 100,000 บาท
ระดับ 5 เทากับมากกวา 6 คร้ังตอปหมายถงึบอยมาก ระดับ 5 หมายถงึการลดลงรายไดหรือเพิ่มคาใชจาย 100,000 บาท ขึ้นไป

2. ดานปฏบิัตงิาน

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 1 เทากบั 0-1 คร้ังตอป หมายถงึนอยที่สุด ระดับ 1 หมายถึงหนวยงานสามารถปฏบิัติใหเปนไปตามแผน และไดผลงานมากกวา

รอยละ 90 ขึ้นไป
ระดับ 2 เทากับ 2-3 คร้ังตอป หมายถงึนอยมาก ระดับ 2 หมายถงึหนวยงานสามารถปฏบิัตใิหเปนไปตามแผน และไดผลงานตัง้แตรอย

ละ 81 -90
ระดับ 3 เทากับ 4-5 คร้ังตอป หมายถงึปานกลาง ระดับ 3 หมายถึงหนวยงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผน และไดผลงานตั้งแต

รอยละ 71 -80
ระดับ 4 เทากับ 6 คร้ังตอป หมายถงึคอนขางบอย ระดับ 4 หมายถงึหนวยงานสามารถปฏบิัตใิหเปนไปตามแผน และไดผลงานตัง้แตรอย

ละ 61 -70
ระดับ 5 เทากับมากกวา 6 คร้ังตอปหมายถงึบอยมาก ระดับ 5 หมายถึงหนวยงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผน และไดผลงานนอยกวา

หรือเทากับรอยละ 60

3. ดานชื่อเสยีง

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 1 เทากบั 0-1 คร้ังตอป หมายถงึนอยที่สุด ระดับ 1 หมายถึงมีผลกระทบระดับบุคคล แตสามารถขจัดความเปนไปไดตาม

กระบวนการบริหารปกติ
ระดับ 2 เทากับ 2-3 คร้ังตอป หมายถงึนอยมาก ระดับ 2 หมายถึงมีผลกระทบระดับฝาย/โครงการ แตสามารถขจัดความเปนไปได

ตามกระบวนการบริหารปกติ
ระดับ 3 เทากับ 4-5 คร้ังตอป หมายถงึปานกลาง ระดับ 3 หมายถึงมีผลกระทบระดับหนวยงาน แตสามารถขจัดความเปนไปไดตาม

กระบวนการบริหารปกติ
ระดับ 4 เทากับ 6 คร้ังตอป หมายถงึคอนขางบอย ระดับ 4 หมายถงึมผีลกระทบระดับภายในมหาวทิยาลัย เชน มกีารสงจดหมายสนเทห

ในมหาวทิยาลัย
ระดับ 5 เทากับ มากกวา 6 คร้ังตอปหมายถงึบอยมาก ระดับ 5 หมายถงึมผีลกระทบระดับจังหวัด มขีาวเชงิลบจากสื่อในจังหวัดนครราชสมีา



หนา 11/ 37
การบริหารความเสี่ยงของสวนบริหารสนิทรัพย

4. ดานบุคลากร

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 1 เทากบั 0-1 คร้ังตอป หมายถงึนอยที่สุด ระดับ 1 หมายถึงมีผลกระทบระดับบุคคล เชน มีอัตราการพนสภาพพนักงานไมเกิน

รอยละ 1
ระดับ 2 เทากับ 2-3 คร้ังตอป หมายถงึนอยมาก ระดับ 2 หมายถงึมผีลกระทบระดับฝาย/โครงการ เชน มอัีตราการพนสภาพพนักงาน

รอยละ 2 -4
ระดับ 3 เทากับ 4-5 คร้ังตอป หมายถงึปานกลาง ระดับ 3 หมายถึงมีผลกระทบระดับหนวยงาน เชน มีอัตราการพนสภาพพนักงาน

รอยละ 5 – 9
ระดับ 4 เทากับ 6 คร้ังตอป หมายถงึคอนขางบอย ระดับ 4 หมายถึงมีผลกระทบระดับภายในมหาวทิยาลัย ตอตัวชี้วัดของ มทส. เชน มี

อัตราการพนสภาพพนักงาน รอยละ 10 - 14
ระดับ 5 เทากับ มากกวา 6 คร้ังตอปหมายถงึบอยมาก ระดับ 5 หมายถงึมผีลกระทบระดับองคกรภายนอก ตอตัวชี้วัดของ สมศ. , สกอ. เชน

มอัีตราการพนสภาพพนักงานตัง้แตรอยละ 15 ขึ้นไป

5. ดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 1 เทากบั 0-1 คร้ังตอป หมายถงึนอยที่สุด ระดับ 1 หมายถึงมีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งหนวยงานและมี

การพจิารณากลยุทธ เพื่อลดความเสี่ยงอยูเสมอ
ระดับ 2 เทากับ 2-3 คร้ังตอป หมายถงึนอยมาก ระดับ 2 หมายถงึมีการตดิตาม มกีารจัดการใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดและ

มแีผนการปองกันเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น
ระดับ 3 เทากับ 4-5 คร้ังตอป หมายถงึปานกลาง ระดับ 3 หมายถงึมีกระบวนการลดความเสี่ยงที่สําคัญทันทเีมื่อความเสี่ยงปรากฎและ

มกีารระบุใหมผูีรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ระดับ 4 เทากับ 6 คร้ังตอป หมายถงึคอนขางบอย ระดับ 4 หมายถึงเร่ิมมีกระบวนการลดความเสี่ยง มีการวิเคราะหที่มีผลกระทบตอ

การดําเนนิงานและมกีารจัดการความเสี่ยงบางตามความจําเปน
ระดับ 5 เทากับ มากกวา 6 คร้ังตอปหมายถงึบอยมาก ระดับ 5 หมายถึงไมมีกระบวนการที่ใชจัดการความเสี่ยง มกีารแกไขปญหาจากการ

ทํางานประจําวันซึ่งเปนการแกไขปญหาเปนกรณีๆไป

2.5 การประเมนิความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงตองพิจารณาจากปจจัยความเสี่ยงของหนวยงานเปนหลักซึ่งแตละงานภารกิจ

อาจมีความแตกตางกัน พิจารณาจากระดับความเสียหายหรือความถี่ที่เกิดขึ้นในอดีตและการยอมรับ
อาศัยการวิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบตางๆ อาจเกิดขึ้นประเมินความเสี่ยงโดยจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเสี่ยงโดยใชสูตรตารางประเมนิความเสี่ยง (Risk Matrix) ดังนี้

ความเสี่ยง = คาโอกาสของความเสี่ยง X คาผลกระทบ

โดยการคาโอกาสของความเสี่ยงและคาผลกระทบไปบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ (Risk Matrix)
กําหนดใหแกน X คือคาโอกาสของความเสี่ยง สวนแกน Y คือคาผลกระทบ ประโยชนของการจัดทํา
แผนผังเมทริกซ เปนการชวยใหหนวยงานสามารถเรียงระดับความเสี่ยงของเหตุการณตางๆไวในแผนผัง
เดียวกันและพิจารณาลําดับความสําคัญของแตละความเสี่ยงไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงผลตามตาราง
ขางลางนี้
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ตารางแสดงแผนผังเมทรกิซแสดงผลการประเมนิความเสี่ยง (อางองิจากคูมอืบริหารความเสี่ยง มทส. หนา 26)

ผลกระทบ
5 M H E E E
4 M H H E E
3 L M H H E
2 L M M H H
1 L L L M M

1 2 3 4 5
โอกาสของความเสี่ยง

คําอธิบาย
ขอบเขตพื้นที่ ชวงของผลการ

ประเมนิ (L x I)
ความหมาย

E  = Extreme Risk
H  = High Risk
M = Medium Risk
L  = Low Risk

15 - 25
8 - 12
4 - 6
1 - 3

ตกพื้นท่ีซึ่งมหาวทิยาลัยตองมแีผนการบริหารความเสี่ยงเรงดวน
ตกพื้นท่ีซึ่งมหาวทิยาลัยตองมแีผนการบริหารความเสี่ยง
อยูพื้นท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได
อยูพื้นท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได

ขอแนะนําในการจัดการความเสี่ยง
กรณทีี่ผลประเมนิความเสี่ยงเปนระดับ L หมายถงึ มีระดับความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา ควรใช

วธิีการจัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ที่มอียูใหมปีระสทิธภิาพ
กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ M หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่ไมรุนแรง ควรใช

วธิกีารยอมรับความเสี่ยงไว หรอืการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการยกเลกิกจิกรรมที่อาจจะ
ทําใหมีความสูญเสียหนวยงานควรจัดใหมีการติดตามความเสี่ยงอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุก 6 เดอืน
กรณีที่มีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ H หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่สูง จําเปนตอง

จัดการความเสี่ยง โดยวิธีลดความเสี่ยง การถายโอน หรือการปองกัน ซึ่งตองดําเนินการ
กําหนดใหมีแผนการบริหารความเสี่ยง หนวยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเปนประจํา
ทุกไตรมาส
และกรณทีี่มีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ E หมายถงึ หนวยงานควรจัดทําบันทกึ

ขอความพรอมแผนการบริหารความเสี่ยง ประเภทแผนฉุกเฉนิ และใหรายงานตอประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมหาวทิยาลัยทราบทันททีี่พบโดยตรง ประกอบกับ
หนวยงานควรมกีารตดิตามความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน
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2.6 กจิกรรมควบคุมหรอืระบบการควบคุมภายใน
เปนกจิกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มผีลกระทบ

ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาวหมายถึง กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานตางๆ ที่จะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่
ตองการ สามารถชวยปองกันและช้ีใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคไดโดยทั่วไปการ
ปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานอยูแลว เชน การอนุมัติ การ
ลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการ
แบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน ทัง้นี้มกีารแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คอื

2.6.1 การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงการ
สรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถงึเอกสาร ขอมูล ทรัพยสนิ ฯลฯ

2.6.2 การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
คนพบขอผิดพลาดที่เกดิขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวเิคราะห การยนืยันยอด การตรวจ
นบั การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ

2.6.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวธิกีารควบคุมที่สงเสรมิหรอืกระตุน
ใหเกดิความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมผีลงานดเีปนตน

2.6.4 การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
แกไขขอผิดพลาดที่เกดิขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธกีารแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอกีใน
อนาคต เชน การจัดเตรยีมเครื่องมอืดับเพลงิ เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสยีหายให
นอยลง หากเกดิเพลงิไหม เปนตน

2.7 การกําหนดระดับความเสี่ยง
ในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของปจจัยเสี่ยงในแตละดานเพื่อเปนการเตือน

ภัยวาเหตุการณอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการที่มีการจัดการลดความเสี่ยงลงแลวโดยเหตุการณดังกลาว
ยังคงมีระดับความเสี่ยงเกินกวาที่ระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) ควบคุมไวได และความเสี่ยง
ภายหลังการควบคุมภายในดังกลาวเรยีกวาความเสี่ยงที่ยังเหลอือยู (Residual Risk)

โดยคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยงของสวนบริหารสินทรัพยเปนผูพิจารณากลั่นกรอง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Acceptance) และมีการนําเสนอตอคณะบริหารความเสี่ยงของ
มหาวทิยาลัยเปนผูพจิารณา ทัง้นี้เพื่อใหเกดิความรอบคอบยิ่งขึ้น
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ความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงกับชนิดของความเสี่ยง

2.8 กลยุทธวธิกีารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
กลยุทธตามมาตรการตางๆที่ทางคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยงกําหนดขึ้นตอง

คํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงและ
กําหนดเปน 6 ลักษณะเพื่อใหเหมาะสม ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) เปนการยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากคาใชจายในการจัดการ
หรือสรางระบบควบคุมภายในอาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธที่ได แตควรมีมาตรการติดตามดูแล
(โดยทั่วไปมีระดับคะแนนอยูในชวงต่ํากวา 8) เชน การเตรียมแผนตั้งรับหรอืจัดการความเสี่ยง
อยูเสมอ

2. ลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reduce) เปนการออกแบบระบบควบคุมภายใน การแกไข
ปรับปรุงการทํางานเพื่อปองกันหรือกําจัดผลกระทบและโอกาสที่เกิดความเสยีหาย เชน มกีาร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ มกีารวางมาตรการเชิงรุกตางๆ เปนตน

3. การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) เปนการโอนความเสี่ยงไปยังบุคคลที่ 3 เพื่อลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียเชน การจางบริษัทภายนอกใหทํางานบางสวนแทน การทําสําเนาเอกสารหลายๆ
ชุด การกระจายที่เก็บรักษาทรัพยสินมคีาหรือการโอนความเสี่ยงไปยังบรษิัทประกันภัย เปนตน

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) เปนการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความ
เสี่ยง เชน งดขัน้ตอนที่ไมจําเปนที่นํามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน เปนตน

5. การปองกันความเสี่ยง (Prevent) เปนการกําหนดเครื่องมือเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับมหาวทิยาลัย และสงผลกระทบตอมหาวทิยาลัย

6. การจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงฉุกเฉิน (Contingency) เปนการกําหนดใหมีแผนฉุกเฉิน
และกจิกรรมที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคตหรอืเคยเกดิขึ้นมาแลวจากประสบการณในอดตี
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2.9 การจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การสรางแผนจัดการความเสี่ยงเปนการหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับจัดการแตละความ

เสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงลง ใหเกิดขึ้นนอยลงหรือกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไมให
เกดิระดับความรุนแรงเสยีหาย โดยแผนการบรหิารความเสี่ยงควรประกอบดวย

2.9.1 ช่ือแผนงาน
2.9.2 หนวยงานผูรับผิดชอบ
2.9.3 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน ที่สอดคลองกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมหาวทิยาลัยไดอนุมัติแลว
2.9.4 ประโยชนที่จะไดรับจากแผนการบริหารความเสี่ยง เชน ลดความเสียหายในการ

ดําเนนิงานใชทรัพยากรอยางมปีระสทิธภิาพ
2.9.5 รายละเอยีดกจิกรรม

− การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการบรหิารความเสี่ยง
− จํานวนงบประมาณที่ตองการ

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาที่ตนสาเหตุของความเสี่ยงเหลานั้นโดย
พจิารณาจากมาตรการควบคุมที่หนวยงานมีอยู สามารถบริหารจัดการกับสาเหตุเหลานั้นไดอยาง
เพียงพอหรือไมหรือตองมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใชในการบริหารจัดการกับสาเหตุ
ของความเสี่ยงนั้นโดยที่แผนบริหารความเสี่ยงเพียงแผนเดียวอาจชวยในการแกปญหาไดหลาย
สาเหตุหนึ่งก็อาจจะมีแผนบริหารความเสี่ยงไดมากกวา 1 แผนไดเชนกันและการเลือกแผนบริหาร
ความเสี่ยงมาใชควรคํานงึถงึหลักตางๆดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ใชงบประมาณจํานวนนอยและมี
ประสทิธภิาพในการลด ควบคุมหรอืปองกันความเสี่ยงไดอยางมปีระสทิธภิาพ

2. ควรระมัดระวังในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตองไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิด
ความเสียหายอยางอื่นตามมาหรือทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักได ดังนั้นควรพิจารณาถึง
หลักความคุมคากับผลลัพธที่ไดหรอืไม

3. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงถือเปนแผนปฏิบัติการประเภทหนึ่งที่ตองอาศัย
นโยบายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย งบประมาณสนับสนุนที่ เพียงพอ มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน

การายงานการควบคุมความเสี่ยงปละครัง้ สาระสําคัญของการรายงานประกอบดวย

1. สรุปภารกจิและวัตถุประสงคการดําเนนิงานที่สําคัญ

2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม

3. ความเสี่ยงที่สําคัญที่มผีลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
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4. ขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสี่ยงที่สําคัญ

5. ผูรับผิดชอบประเมนิความเสี่ยงและวธิตีดิตามประเมนิผล

การควบคุมความเสี่ยงตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลเหมาะสมอยูเสมอ การควบคุมภายในที่มีอยูอาจจะเหมาะสมกับสถานการณใน
ชวงเวลาที่ผานมาแตเมื่อระยะเวลาผานไปหรอืมเีหตุการณหรอืปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ควบคุมที่มีอยูเดิมอาจไมเหมาะสม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงที่
ใชอยูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบวาตองมกีารปรับปรุงแกไขหรอืไมอยางไร

2.10 การตดิตามและประเมนิผล
เพื่อใหการดําเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณจึงจําเปนตองมีการ

ติดตามประเมินผลงานภายหลังจากการดําเนินการตามแผนเสร็จสิ้นไปแลว มีการสอบถามและ
พิจารณาวาแผนบริหารความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ตองไดรับการปรับเปลี่ยน
ใหม นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงจําเปนตองดําเนินการอยางนอยปละครั้งเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและตองมีการดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม
เปนระยะๆอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจงึจะเกดิประโยชนตอหนวยงาน
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วัตถุประสงคในการรายงานตามแบบเอกสารที่กําหนดขึ้นนั้น เพื่อใชเปนขอมูลในการ
สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสงผานขอมูลจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา
หนวยงานสูคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวทิยาลัยสูคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงประจําหนวยงาน

3.1 รูปแบบการรายงานการบรหิารความเสี่ยง ประกอบดวย

3.1.1 บันทกึขอความ ของประธานคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงประจําหนวยงาน

3.1.2 แบบเอกสาร SUT- RM 1 คําอธบิายรายละเอยีดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง

3.1.3 แบบเอกสาร SUT- RM 2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน

3.1.4 แบบเอกสาร SUT- RM 3 การจัดลําดับความเสี่ยงในแผนผังเมทรกิซ

3.1.5 แบบเอกสาร SUT- RM 4 แผนการบรหิารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน

การจัดทําแบบเอกสาร SUT-RM 1 เพื่อเปนการเรียบเรียงกลั่นกรองเหตุผลของการระบุ
ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น SUT-RM 1 จึงเปรยีบเสมอืนเปนเครื่องมือใหหนวยงานคนหา
ความเสี่ยงที่เหลอือยู และมีคาเกินกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งจําเปนตองมแีผนจัดการความเสี่ยง
ตอไป

สําหรับ SUT-RM 2 เปนขอมูลเชิงสรุป เพื่อรายงานความเสี่ยงของหนวยงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และแบบเอกสาร SUT-RM 3 เปนการจัดระดับความเสี่ยงเพื่อ
บันทึกลงในแผนผังเมทริกซในการแสดงผลการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การสงรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน จงึประกอบไปดวย SUT-RM 2 และ SUT-RM 3 โดยเก็บ SUT-RM 1 ไวที่หนวยงาน

โดยเมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวทิยาลัยไดพิจารณาแลววา หนวยงานใดควร
มีแผนการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการมีระดับความเสี่ยงสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดใหหนวยงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ตอไป โดยบันทกึขอมูลลงในแบบเอกสาร SUT–RM 4

3. การรายงานการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Reports)
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3.2 รูปแบบแผนดําเนินงานบรหิารความเสี่ยง

แผนการดําเนินการคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง สวนบรหิารสินทรัพย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

กจิกรรม
ปงบประมาณ 2557 - 2559 หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย.
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4.1 แบบฟอรม

คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....................
หนวยงาน ………………………………………

ปจจัย
เส่ียง

ประเภทความ
เส่ียง

สาเหตุความเส่ียง

การประเมิน
คาความเส่ียงกอนมี

กิจกรรมควบคุม
(1)

กิจกรรม
ควบคุม

(2)

ระดับความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู

(3)

ระดับ
ความเส่ียง
ท่ียอมรับได

(4)

ผลตาง
(5)=R2-(4)

วิธีการ
จัดการ

ความเส่ียง

สัญญาณ
เตือนภัย

L I R1=LxI L I R2=LxI
-

-

ขอแนะนําในการจัดทํา SUT-RM 1
1. ควรพจิารณาระบุปจจัยเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง โปรดดูคําอธิบายในคูมอืฯ หนา 13 – 15 ประกอบ
2. การพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง เปนการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงท่ีมาของขอมูล

มักไดมาจากการประชุมระดมความคิดภายในหนวยงาน หรือการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา
หนวยงาน

3. การใหคาคะแนนโอกาสของความเสี่ยง ควรใชเกณฑการประเมินตามคูมอืฯ หนา 16
- ในชองการประเมินความเสี่ยง (1) นั้น เปนการพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีอยูตามปกติ ซึ่งยังมิไดมีกิจกรรม

ควบคุมความเสี่ยงหรือมีระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงานกําหนดขึ้น
- ในชองระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (3) เปนการทบทวนวาความเสี่ยงในชองการประเมินความเสี่ยงนั้นถูกลด

ระดับความเสี่ยงได เพราะกิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในของหนวยงานสามารถชวยลดระดับ
ความเสี่ยงลงมาได จะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน หากระดับความเสี่ยง

4. ภาคผนวก

SUT-RM 1

SUT-RM 1
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ท่ีเหลืออยูมีระดับเทาเดิม หรือสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได หนวยงานจําเปนตองจัดใหมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ซึ่งจะไปจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในแบบเอกสาร
SUT-RM 4 เปนลําดับตอไป

4. การใหคะแนนคาผลกระทบแยกตามประเภทของความเสี่ยง ควรใชเกณฑประเมินตามคูมอืฯ หนา 17 – 25
5. การหาคาระดับความเสี่ยง หรือคา R เปนคาผลลัพธจากการนําคะแนนโอกาสของความเสี่ยงคูณกับคะแนนคา

ผลกระทบ โดย
R1 คอืคาความเสี่ยงมอียูยังมไิดดําเนนิการใดๆ ในการควบคุมความเสี่ยง
R2 คอืคาความเสี่ยงภายหลังการมกีจิกรรมควบคุมแลว

6. กิจกรรมควบคุม หรือระบบการควบคุมภายใน เปนระบบงานหรือกระบวนการทํางาน ซึ่งหนวยงานเปนผูกําหนดขึ้น
และมกีารดําเนนิการอยูในปจจุบัน โปรดดูคําอธิบายในคูมือฯ หนา 27

7. ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู เปนกระบวนการทบทวนความเสี่ยงดวยเหตุผลจากการระดมความคดิวากจิกรรมควบคุม
หรือระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงานกําหนดขึ้นนั้น ชวยควบคุมความเสี่ยงใหลดลงไดหรือไม เปนการอธิบาย
เหตุผลของความเสี่ยงเชิงตัวเลข เพื่อการตัดสินใจในการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตอไป หากกิจกรรมควบคุมนั้น
ไมสามารถควบคุมความเสี่ยงดังกลาวไวได

8. ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คือการกําหนดคาระดับความเสี่ยงท่ีเจาของความเสี่ยงเห็นวาความเสี่ยงดังกลาวมี
ผลกระทบไมรุนแรง หนวยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงหรือมีกิจกรรมการควบคุมเพื่อไมใหระดับความเสี่ยงมีคา
สูงขึ้น

9. ผลตางของระดับความเสี่ยง เปนคาผลลัพธจากการนําคาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ลบคาระดับ ความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาวากิจกรรมการควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงานมีอยู
สามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีเหลืออยูไดหรือไม กรณีคาเทากับ 0 หรือติดลบ มีความหมายคืออยูในเขตพื้นท่ียอมรับ
ความเสี่ยงนั้นได หากมีคามากกวา 0 เปนขอพิจารณาวาหนวยงานจําเปนตองจัดใหมีแผนการบริหารความเสี่ยง
ตอไป

10. วธีิการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โปรดดูคําอธิบายในคูมอืฯ หนา 29 – 30



หนา 21/ 37
การบริหารความเสี่ยงของสวนบริหารสนิทรัพย

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........................
โดย ……………………………………………

ปจจัยเส่ียง
ประเภทความ

เส่ียง
สาเหตุของความ

เส่ียง
กิจกรรมควบคุม

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู ระดับ
ความเส่ียง
ท่ียอมรับได

วิธีการ
จัดการ

ความเส่ียง

สัญญาณ
เตือนภัยโอกาส

(1)
ผลกระทบ

(2)
คะแนน

(3)=(1)x(2)
-

ขอแนะนําการจัดทํา SUT – RM 2
แบบเอกสาร SUT-RM 2 มีวัตถุประสงคของการจัดทําเพื่อเปนขอมูลสรุปในการนําเสนอขอมูลความเสี่ยงของหนวยงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย โดยการนําเสนอความเสี่ยง ท่ีเหลอือยูท้ังหมดของหนวยงาน และเนนเฉพาะความเสี่ยง
ท่ีเปนประเด็นสําคัญเพื่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเหตุผลของการยอมรับความเสี่ยง และ
วิธีการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานวามีความเหมาะสมแลว ดังนั้น จึงกําหนดใหหนวยงานนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห
แบบเอกสาร SUT–RM 1 มากรอกขอมูลลงในแบบเอกสาร SUT–RM 2

SUT-RM 2
SUT-RM 2
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การจัดลําดับความเสี่ยงในผังเมทรกิซ

ผลกระทบ
5 M H E E E
4 M H H E E
3 L M H H E
2 L M M H H
1 L L L M M

1 2 3 4 5
โอกาสของความเสี่ยง

คําอธิบาย
ขอบเขตพื้นที่ ชวงของผลการ

ประเมนิ (L x I)
ความหมาย

E  = Extreme Risk
H  = High Risk
M = Medium Risk
L = Low Risk

15 - 25
8 - 12
4 - 6
1 - 3

ตกพื้นท่ีซึ่งมหาวทิยาลัยตองมแีผนการบริหารความเสี่ยงเรงดวน
ตกพื้นท่ีซึ่งมหาวทิยาลัยตองมแีผนการบริหารความเสี่ยง
อยูพื้นท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได
อยูพื้นท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได

SUT – RM 3
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......................
หนวยงาน...................................................

1. แผนงานการบรหิารความเสี่ยง : ………………………………………………………………….

2. หนวยงานผูรับผิดชอบ : ………………………………………………………………………………

3. วัตถุประสงค :
3.1 ……………………………………………………………………….
3.2 ……………………………………………………………………….

4. ประโยชนที่จะไดรับ : ………………………………………………………………………………..

5. รายละเอยีดกจิกรรม :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

6. การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ : ………………………………………………………………………………………

7. วงเงนิงบประมาณ :

ปงบประมาณ พ.ศ. เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

2557

รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ : ใหจัดทํารายละเอยีดงบประมาณท่ีตองการลงในแบบฟอรมคําของบประมาณของมหาวิทยาลัย

ขอแนะนําการจัดทํา SUT – RM 4
จะจัดทําเฉพาะในกรณท่ีีผลการประเมินความเสี่ยงมรีะดับความเสี่ยงท่ีสูง หรือสูงมาก ซึ่งมีคาคะแนนระดับความเสี่ยง

มากกวา 6 ขึ้นไป ซึ่งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงานควรระบุวัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังกจิกรรมท่ีจัด
ใหมีขึ้นอยางละเอียด เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวทิยาลัย

SUT – RM 4
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4.2 ประกาศนโยบายการบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
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4.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงสวนบรหิารสินทรัพย
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บรรณานุกรม

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : คูมอืการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)
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แผนบรหิารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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1. แผนดําเนินการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง สวนบรหิารสินทรัพย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

กจิกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย.
1. รวมอบรมขอมูลพื้นฐานความรูท่ีจําเปน

2. จัดทํารายงานแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
3. ทบทวนแกไขปรับปรุงผลการดําเนนิการ
ใหเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. ทบทวนแกไขปรับปรุงผลการดําเนนิการให
เปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
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2. การระบุปจจัยเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สวนบริหารสินทรัพย

ปจจัยเส่ียง
ประเภทความ

เส่ียง
สาเหตุความเส่ียง

การประเมิน
คาความเส่ียงกอนมี

กิจกรรมควบคุม
(1)

กิจกรรม
ควบคุม

(2)

ระดับความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู

(3)

ระดับ
ความเส่ียง
ท่ียอมรับได

(4)

ผลตาง
(5)=R2-(4)

วิธีการ
จัดการ

ความเส่ียง

สัญญาณ
เตือนภัย

L I R1=LxI L I R2=LxI
-

-

SUT-RM 1
SUT-RM 1
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3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สวนบริหารสินทรัพย

ปจจัยเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
สาเหตุของความเส่ียง กิจกรรมควบคุม

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู ระดับ
ความเส่ียง
ท่ียอมรับได

วิธีการ
จัดการ

ความเส่ียง

สัญญาณ
เตือนภัยโอกาส

(1)
ผลกระทบ

(2)
คะแนน

(3)=(1)x(2)
-

SUT-RM 2
SUT-RM 2
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รายงานการบรหิารความเสี่ยง
สวนบริหารสนิทรัพย
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