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พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยธรรมภิบาล พ.ศ. 2565

หมวด 4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ขอ้ 19 ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงหน่ึงคน กรรมการบริหารความเส่ียงไม่นอ้ยกวา่สองคนแต่ไม่เกินส่ีคน รองอธิการบดี

ท่ีกาํกบัดูแลงานดา้นนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ

ประธานกรรมการ ใหแ้ต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการ

ตามวรรคหน่ึงใหแ้ต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคน

ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งผูป้ฏิบติังานสงักดักองคลงัและทรัพยสิ์น จาํนวน 1 คน 

และกองแผนงาน จาํนวน 1 คน เป็นผูช่้วยเลขานุการ
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คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง

• วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงระดบั

ส่วนงาน

• กาํกบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนบริหารความเส่ียงของส่วนงาน

• วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวทิยาลยั

• วางระบบ กลไก และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง

ของมหาวทิยาลยัตามนโยบายการบริหารความเส่ียง

• กาํกบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั และส่วนงาน

สภามหาวทิยาลยั

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
(แต่งตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ย ธรรมาภิบาล)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัมหาวทิยาลยั

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัส่วนงาน
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Source: https://businessjargons.com/risk-management.html
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กรอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO ERM 2017

1. การกาํกบัดูแลท่ีดี

และวฒันธรรมองคก์ร

2. การกาํหนดกลยทุธ์

และวตัถุประสงค์

3. การวเิคราะห์ ประเมินความ

เส่ียงและกาํหนดแนวทางการ

จดัการความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่ผลประกอบการบรรลุผล

4. ทบทวน และปรับปรุง
5. สารสนเทศ การส่ือสาร

และการรายงานผล



นโยบายบริหารความเส่ียงและการจดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
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ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา

ท่ี สภม 0011/2565

เร่ือง นโยบายบริหารความเส่ียงและการจดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้

(Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวทิยาลยับูรพา

ขอ้ 3 หลกัการและวตัถุประสงค์

เพื่อใหก้ารบริหารงานของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถปฏิบติังานตามพนัธกิจใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมาย มีความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง จึงควรมีระบบบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีและเหมาะสม 

เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัจะตอบสนองต่อพนัธกิจท่ีมหาวทิยาลยัมีต่อผูเ้รียน อาจารย ์

นกัวจิยั ผูบ้ริหาร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สงัคมและประเทศชาติโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มหาวทิยาลยั จึงกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) และจดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ได ้(Risk Appetite)
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ขอ้ 4 นโยบายบริหารความเส่ียง

(1) ใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีของทุกส่วนงานในมหาวทิยาลยั โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของปัจจยัความเส่ียง

ต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นประกาศน้ี ลดหรือปิดปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ รวมถึงลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบ

หากเกิดเหตุจากปัจจยัเส่ียงนั้น ๆ  

(2) ใหม้หาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการความเส่ียง เป็น 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี

1) บริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั

2) บริหารความเส่ียงระดบัส่วนงาน

(3) ใหมี้การวเิคราะห์และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อหวัหนา้ส่วนงานและ/หรือต่ออธิการบดี 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง
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(4)  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาํหนา้ท่ีดาํเนินการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั 

ตามขอ้ (2) 1) และใหห้วัหนา้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาํหนา้ท่ีดาํเนินการบริหารความเส่ียงระดบัส่วนงาน 

ตามขอ้ (2) 2) เพื่อดาํเนินการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดจาํนวน 

องคป์ระกอบ ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหผู้มี้อาํนาจแต่งตั้งกาํหนดตามความเหมาะสมและวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่เกินคราวละ 4 ปี

(5) ใหม้หาวทิยาลยั ส่วนงาน และบุคลากรดาํเนินการกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยอิงกบัมาตรฐาน COSO ERM 

2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  Enterprise Risk Management 2017) 

และแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยับูรพา ซ่ึงอยา่งนอ้ยใหค้รอบคลุมประเภทความเส่ียงใน 5 ดา้น ไดแ้ก่

1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)

2) ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk)

3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)

4) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)

5) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk)
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ขอ้ 5 คาํประกาศระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite Statement) 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการในมหาวทิยาลยัมีการคาํนึงถึงความกา้วหนา้ควบคู่กบัตระหนกัในความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ในการดาํเนินการนั้น ๆ จึงกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ในหวัขอ้ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการบริหารความเส่ียงไวด้งัต่อไปน้ี

(1) ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง (Reputation) 

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัตํ่า (Low Appetite) ในการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมทัว่ไป 

และกิจกรรมดา้นการศึกษาและวจิยั ท่ีอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงทางลบและเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปของสาธารณะ 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการมุ่งมัน่ในการรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีสัง่สมมายาวนาน จนเป็นท่ีเช่ือมัน่และเช่ือถือ

ของสงัคมวา่มหาวทิยาลยัสามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้
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ขอ้ 5 คาํประกาศระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite Statement) (ต่อ)

(2) การจดัการศึกษาและคุณภาพบณัฑิต (Education and Student/Graduate Quality)

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัตํ่า (Low Appetite) ในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ของผูเ้รียน เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการรักษามาตรฐานดา้นคุณภาพของบณัฑิต และรวมถึงผูเ้รียนในหลกัสูตรทุกระดบั

ปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ 

โดยผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สร้างเสริมทกัษะและประสบการณ์ เพื่อการนาํองคค์วามรู้

ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชนไ์ด้

(3) สมรรถนะและความยัง่ยนืทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)

มหาวทิยาลยัจะตอ้งมีความมัน่คงทางการเงิน อนัเกิดจากการรักษาวนิยัทางการเงินการคลงัท่ีดี ดงันั้น จึงแบ่งระดบัความเส่ียง

ท่ียอมรับได ้ดงัน้ี

    1) ความมัน่คงทางการเงินหรือการลงทุน กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ในระดบัตํ่า (Low Appetite)

     2) ระเบียบวนิยัทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารจดัการงบประมาณประจาํปี จึงกาํหนดใหไ้ม่มี

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Zero Appetite) 
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ขอ้ 5 คาํประกาศระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite Statement) (ต่อ)

 (4) การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)

ไม่มีความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Zero Appetite) เน่ืองจากมหาวทิยาลยัตอ้งยนืหยดัในความถูกตอ้ง ซ่ือตรง และมีมาตรฐานสูง 

ตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

(5) ระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Data and Information Technology)

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัตํ่า (Low Appetite) เพื่อใหส้ามารถสร้างความต่อเน่ือง

ในการใหบ้ริการและการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการดาํเนินงานและใหบ้ริการดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในเกือบทุกระบบงาน ผา่นระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัสูง และมีศกัยภาพ

ในการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง



แนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยับูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของ COSO ERM 2017
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ท่ีมา

พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

พระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั วา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการบริหารจดัการ
ความเส่ียงสาํหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565
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บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง
ผูเ้ก่ียวขอ้ง หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ

สภามหาวทิยาลยั - กาํกบั และส่งเสริมใหมี้การบริหารความเส่ียงภายในมหาวทิยาลยั

- รับทราบ ใหข้อ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ แผนการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง - กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง

- วางระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุม การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

และการตอบสนองความเส่ียง

- กาํกบัดูแล ส่งเสริม สอบทาน กระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั

- ใหข้อ้เสนอแนะต่อสภามหาวทิยาลยั

อธิการบดี 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั

- จดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยั

- กาํกบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเส่ียง ของมหาวทิยาลยัและส่วนงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ใหข้อ้เสนอแนะต่อแผนบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยั

หวัหนา้ส่วนงาน 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัส่วนงาน

- ส่งเสริมใหมี้การบริหารความเส่ียงภายในส่วนงาน

- ใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน

- เสนอแผนการบริหารความเส่ียงต่อมหาวทิยาลยั

- กาํกบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน

กองแผนงาน - รวบรวม ระบุ วเิคราะห์และประเมินความเส่ียงของมหาวทิยาลยั

- จดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั

- เผยแพร่ ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั
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กรอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO ERM 2017

1. การกาํกบัดูแลท่ีดี

และวฒันธรรมองคก์ร

2. การกาํหนดกลยทุธ์

และวตัถุประสงค์

3. การวเิคราะห์ ประเมินความ

เส่ียงและกาํหนดแนวทางการ

จดัการความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่ผลประกอบการบรรลุผล

4. ทบทวน และปรับปรุง
5. สารสนเทศ การส่ือสาร

และการรายงานผล
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ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยับูรพา

ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม

มีหลกัการท่ีจาํเป็น มีความเช่ือมโยงกบัการบริหารความเส่ียงในระดบัมหาวทิยาลยั

และระดบัส่วนงานอยา่งชดัเจน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดว้างระบบและกลไก

การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยับูรพา ดงัน้ี

1) กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยับูรพา

2) กาํหนดวตัถุประสงค์

3) กาํหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยับูรพา

4) กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยับูรพา

5) กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
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ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียง (Event Identification)

เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานร่วมกนัระบุความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงขององคก์ร 

วา่มีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์ร โดยพิจารณาทั้งปัจจยัภายในและภายนอก และใหค้รอบคลุมในทุกประเภท

ของความเส่ียงเพื่อใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอในการนาํไปบริหารจดัการได้
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ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียง (Event Identification) (ต่อ)

การกาํหนดประเภทความเส่ียง (Classifying) จาํแนกออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี

1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ 

แผนการดาํเนินงาน และนาํไปปฏิบติัไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน ์พนัธกิจหรือสถานะขององคก์ร ตามตวัช้ีวดัความสาํเร็จ

ของวสิยัทศัน ์(strategic objective) ดงัน้ี

 1.  แสดงบทบาทการเป็นมหาวทิยาลยัหลกัใน EEC และภาคตะวนัออก

2.  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและงานวจิยัสู่มาตรฐานระดบัสากล

3.  ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผูป้ระกอบการ Startup สนองความตอ้งการพื้นท่ีภาคตะวนัออก

4.  เป็นศูนยก์ลางขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมายดว้ยงานวจิยัและนวตักรรม

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองคก์รย ัง่ยนื
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ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียง (Event Identification) (ต่อ)

2) ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

ของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทาํงานและการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในภาพรวม

3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงทางการเงิน เก่ียวกบัสภาพคล่อง

ทางการเงิน การบริหารทางการเงิน และงบการเงิน รวมถึงความเส่ียงดา้นการตลาด การประเมินมูลค่า

ทางการเงิน การจดัสรรงบประมาณไม่เหมาะสม การตั้งงบประมาณท่ีผดิพลาด

4) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ

5) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นความเส่ียง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้และความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์
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ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

(1) การวเิคราะห์ความเส่ียง เป็นการพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง เป็นการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวตัถุประสงคว์า่แต่ละปัจจยัเส่ียงนั้น

มีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอ้ยเพียงใด และหากเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพียงใด 

และนาํมาจดัลาํดบัวา่ปัจจยัเส่ียงใด มีความสาํคญัมากนอ้ยกวา่กนัเพื่อจะไดก้าํหนดมาตรการตอบโต้

กบัปัจจยัเส่ียงเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยทัว่ไปการประเมินความเส่ียงประกอบดว้ย 2 มิติ

- โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) ดูไดจ้ากความถ่ีของเหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

อาจจาํแนกเป็นระดบัตํ่า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนได้

- ผลกระทบ (Impact) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองคก์รจะไดรั้บผลกระทบ

มากเพียงใด รุนแรงนอ้ย ปานกลาง หรือเสียหายมาก
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ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (ต่อ)

(2) ประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงสามารถทาํไดท้ั้งการประเมินเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายนอกและภายในองคก์ร

- การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุ

ค่าของความเสียหายออกมาเป็นตวัเลขแต่ระบุออกเป็นระดบัความรุนแรงของความเสียหาย 

และระดบัความเป็นไปไดท่ี้เหตุการณ์จะเกิดข้ึน

- การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความเสียหาย

เป็นตวัเลข (โดยเฉพาะตวัเงิน) และโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็น 

(Probability) ซ่ึงเป็นรูปตวัเลขเช่นกนั



27

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (ต่อ)

แผนภมิูความเส่ียง (RISK MATRIX)
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ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (ต่อ)

- การจดัทาํแผนภูมิความเส่ียง เกิดจากการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุกรณ์(Likelihood) 

และระดบัผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียง แลว้นาํผลท่ีไดม้าพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบวา่จะเกิดความเส่ียงในระดบัใด 

(ระดบัความเส่ียง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย) 

จากนั้นนาํค่าคะแนนท่ีไดไ้ปจดัลาํดบัความเส่ียงต่อไป

- การจดัลาํดบัความเส่ียง (Prioritize) เม่ือไดค่้าระดบัความเส่ียงแลว้ จะนาํมาจดัลาํดบั

ความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน/โครงการท่ีหน่วยงานรับผดิชอบ เพื่อกาํหนดกิจกรรม

การควบคุมแต่ละสาเหตุของความเส่ียงท่ีสาํคญัใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง

ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง 

(Impact) ท่ีประเมินไดต้ามตารางการวเิคราะห์ความเส่ียง โดยจดัเรียงลาํดบัจากระดบัสูงมาก สูง 

ปานกลาง ตํ่า และเลือกความเส่ียงสูงและสูงมากมาจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงและจดัการความเส่ียง
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ขั้นตอนท่ี 4 การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)

เม่ือความเส่ียงไดรั้บการบ่งช้ีและประเมินความสาํคญัแลว้ผูบ้ริหารตอ้งประเมินวธีิการจดัการ

ความเส่ียงท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดแ้ละผลของการจดัการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดาํเนินการ

จะตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บเพื่อให้

การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารอาจตอ้งเลือกวธีิการจดัการความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ

หลายวธีิรวมกนั เพื่อลดระดบัโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีองคก์ร

สามารถยอมรับได ้(Risk Tolerance) โดยมีหลกัการตอบสนองความเส่ียง 4 ประการ คือ

(1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง(Terminate Risk Avoidance) 

(2) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance)

(3) การกระจาย (RiskSharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk Spreading)

(4) การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) หรือการลดความเส่ียง (Risk Reduction)
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ขั้นตอนท่ี 4 การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) (ต่อ)

ระดบัความเส่ียง กลยทุธ์ในการจดัการความเส่ียง

ตํ่า

(LOW)

คะแนน 1-4

เขียว การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ตอ้งมีการดาํเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก กรณีน้ีใชก้บัความเส่ียงท่ีมีนอ้ย ความน่าจะเกิดนอ้ยหรือเห็นวา่มีตน้ทุนในการ

บริหารความเส่ียงสูง โดยขออนุมติัหลกัการรับความเส่ียงไว้

ปานกลาง

(MEDIUM)

คะแนน 5-9

เหลือง การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหนา้กบั

เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงและ การจดัการกบัความเส่ียงใหผู้อ่ื้น มิไดเ้ป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

แต่เป็นการรับประกนัวา่เม่ือเกิดความเสียหายแลว้องคก์รจะไดรั้บ การชดใชจ้ากผูอ่ื้น เช่น การทาํประกนัภยั

การจา้งบุคคลภายนอกดาํเนินการแทน เป็นตน้

สูง

(HIGH)คะแนน 10-15

สม้ การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) หรือการลดความเส่ียง(Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาส

ความน่าจะเกิดความเส่ียงและ/หรือความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยการจดัระบบการควบคุม

เพื่อป้องกนัการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการรวม เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายในปรับปรุงแกไ้ข

กระบวนงาน/การปฏิบติังาน/ การตรวจติดตาม การจดัทาํแผนฉุกเฉิน การจดัทาํมาตรฐานความปลอดภยั 

การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ เป็นตน้

สูงมาก

(VERY HIGH)

คะแนน 16-25

แดง การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 

เช่น หยดุดาํเนินกิจกรรม การเปล่ียนวตัถุประสงคห์รือเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความ

เส่ียง  การปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงาน การลดขนาดของงานหรือ

กิจกรรม ท่ีจะดาํเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถยอมรับไดม้ากกวา่  เป็นตน้
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ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามความเส่ียง (Monitoring)

การติดตามประเมินผลและการรายงานกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินการ ดงัน้ี

ระดบัมหาวทิยาลยั รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ

บริหารความบริหารเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั ปีละ 4 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ปีละ  4 คร้ัง

ระดบัส่วนงาน รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ ต่อมหาวทิยาลยั 

ปีละ  4 คร้ัง



ส่ิงท่ีมหาวทิยาลยัคาดหวงั
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Q & A



แบบฟอร์ม

➢ แผนบริหารความเส่ียง  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RM-BUU-1)

        (ส่งภายใน 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2565)

➢ ผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ ...... เดือน)  (RM-BUU-2)


