
 

 

 

 

 
 
การศึกษา และวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมองค์กร เป็นกิจกรรมส าคัญหนึ่ง เพ่ือจะ

น าไปก าหนดยุทธศาสตร์ และเปูาหมายขององค์กร ซึ่งจะสัมพันธ์กับรูปแบบการวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ใช้รูปแบบ SWOT และ TOWS Matrix 
ในการวิเคราะห์ บริบทและสภาพแวดล้อมองค์กร น ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เปูาหมายองค์กรและเส้นทางตามอาชีพ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สนับสนุนการจัดหารายได้และจัดท า
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้วางแผนการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส านักงานอธิการบดีก าหนด 
 

 
 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินการให้ส าเร็จ

หรือการก าหนดผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่หน่วยงานต้องการ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
สอดคล้องกันส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จะสามารถระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วน โดยอาจยึดแนวทางการก าหนดวัตถุประสงค์ ตามรูปแบบ SMART ดังนี้ 

1. การก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน (Specific) 
2. สามารถวัดและประเมินผลได้เมื่อโครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว(Measurable) 
3. สามารถปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์ (Attainable) 
4. มีความสอดคล้องกันกับเปูาหมายขององค์กร (Relevant) 

 5. มีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Timely) 
 

บทที ่2 

กระบวนการบริหารความเสีย่ง 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์
วตัถุประสงค์ 
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การระบุความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการคาดการณ์ สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ท าให้หน่วยงานเสียหาย หรือไม่สามารถส าเร็จตามเปูาหมายได้ การก าหนดความเสี่ยงควร
พิจารณาถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่คาดคิดที่จะเกิด แต่อาจเกิดขึ้นได ้การระบุความเสี่ยงควรพิจารณาให้
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับส านักงานอธิการบดี สามารถจ าแนกได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

 

3.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
พันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร โดยมากเป็น
ผลกระทบจากภายนอกที่ท าให้กลยุทธ์ขององค์กรและวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อาจเกิด
จากนโยบายของผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านนี้ 
เช่น ความเสี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ การขาดระบบควบคุม        
ความเสี่ยงด้านโครงสร้างองค์กรที่ได้รับผลจากภาคการเมือง ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

3.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กร    
ต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ        
และประสิทธิผลขององค์กร เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของ     
แผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจากการท างาน คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การไม่มีแผนปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน การมีข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นต้น 

3.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมทางการเงิน 
เช่น การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ และรูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 

3.4) ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น เช่น ระเบียบการท างานมีหลายฉบับไม่
ทันสมัย เป็นต้น 

 

3. การระบุความเสี่ยง  
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3.5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)  หมายถึง  
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร เช่น บุคลากรหรือ
นักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทเป็นข่าวต่อสาธารณชน ส่งผลท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

3.6) ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Healthy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความปลอดภัย 
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมถึง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมในที่ท างานไม่
ปลอดภัย อากาศไม่ถ่ายเท มีฝุุนละอองมาก ส่งผลต่อสุขภาพ 

3.7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน เช่น ภัยธรรมชาติ นโยบายจากภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร เป็นต้น 

3.8) ความเสี่ยงด้านชุมชน (Community Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากชุมชนโดยรอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากควันเสียโรงงาน 
น้ าเสียจากโรงงาน ขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมโดยต้องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

 

ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง 

 

ด าเนินการก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเปาูหมายของการบริหารความเสี่ยงโดยต้องให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย แล้วน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดประเภท

ของความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นทั้ง 8 ด้าน 
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การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนด
เกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน   
และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงาน โดย
เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
พอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  ก็ให้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 

4.2 ระดับของความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง 

 

ตารางแสดงระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

ผล
กร

ะท
บ 

(p
ac

t) 

 ผล
กร

ะท
บ 

5 สูงมาก 
5 

(1x5) 

10 

(2x5) 

15 

(3x5) 

20 

(4x5) 

25 

(5x5) 

4 สูง 
4 

(1x4) 

8 

(2x4) 

12 

(3x4) 

16 

(4x4) 

20 

(5x4) 

3 ปานกลาง 
3 

(1x3) 

6 

(2x3) 

9 

(3x3) 

12 

(4x3) 

15 

(5x3) 

2 นอ้ย 
2 

(1x2) 

4 

(2x2) 

6 

(3x2) 

8 

(4x2) 

10 

(5x2) 

 

1 

นอ้ยมาก 
1 

(1x1) 

2 

(2x1) 

3 

(3x1) 

4 

(4x1) 

5 

(5x1) 

 นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง สูง สูงมาก 

   1 2 3 4 5 

โอกาสในการเกดิความเสีย่ง (Likelihood) 

4. การประเมนิความเส่ียง 
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ความหมายของระดบัความเสีย่ง 

ระดบัความเสี่ยง ความหมาย 

สงูมาก 
ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจ าเป็นต้อง

วางแผนบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง) 

สงู 
ระดับความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วน

งานเอง (โซนสีส้ม) 

ปานกลาง 

ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝูา

ระวังมาตรการควบคุมให้ด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (โซนสี

เหลือง) 

ต่ า 
ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการ

ควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว) 

 
4.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้
สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
     1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิด 
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
     2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร หรือหน่วยงานว่า
มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 4.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใด 
  5. การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง



12 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไปในการประเมินความเสี่ยง
จะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญจาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น(Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น        
4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ส ี ระดบั คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 16 - 25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10 - 15 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

4 - 9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปูองกันเพ่ือให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 1 - 3 ไม่ต้องท าอะไร 

 
 

 
โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด  (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น ามา

พิจารณาเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้ 

ระดับ โอกาส ความถี่ 

1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 
4 มาก 2 - 6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง 
5 สูงมาก 1 เดือน ต่อครั้ง 

 

เกณฑก์ารวดัโอกาสในการเกดิ (Likelihood) 
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ระดับผลกระทบ (Impact) เป็นความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่า
จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความ
เสียหายที่เกิดข้ึนดังนี้ 

 
1. ด้านกลยุทธ ์

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก ด าเนินการส าเร็จตามแผน 91 - 100 % 

2 ระดับต่ า ด าเนินการส าเร็จตามแผน 81 - 90 % 

3 ระดับปานกลาง ด าเนินการส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 

4 ระดับสูง ด าเนินการส าเร็จตามแผน 61 - 70 % 

5 ระดับสูงมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผน 1 - 60 % 

 

2. ด้านการปฏบิตัิงาน 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก ด าเนินการส าเร็จตามแผน 91 - 100 % 

2 ระดับต่ า ด าเนินการส าเร็จตามแผน 81 - 90 % 

3 ระดับปานกลาง ด าเนินการส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 

4 ระดับสูง ด าเนินการส าเร็จตามแผน 61 - 70 % 

5 ระดับสูงมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผน 1 - 60 % 

 

 

 

 

เกณฑก์ารวดัผลกระทบ (Measuring Impact) 
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3. ด้านการเงนิ 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก ไม่เกิน 50,000 บาท 

2 ระดับต่ า 50,001 – 500,000 บาท 

3 ระดับปานกลาง 500,001 – 1,000,000 บาท 

4 ระดับสูง 1,000,001 – 5,000,000 บาท 

5 ระดับสูงมาก มากกว่า 5,000,000 บาท 

 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี

นยัส าคัญ 

2 ระดับต่ า การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยส าคัญ 

3 ระดับปานกลาง การฝุาฝืนกฎข้อกฎหมายที่ส าคัญ ที่มีการสอบสวน
หรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ด าเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 

4 ระดับสูง การละเมิดข้อกฎหมายที่ส าคัญ 

5 ระดบัสูงมาก การฟูองร้องด าเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่
ส าคัญ ซึ่งเป็นคดีที่ส าคัญมาก รวมถึงการฟูองร้องที่
เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
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5. ด้านภาพลกัษณ์และชื่อเสยีง 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายใน

มหาวิทยาลัย 

2 ระดับต่ า มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและชุมชนโดยรอบ 
มหาวิทยาลัย 

3 ระดับปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เว็บบอร์ด โซเชียล 

4 ระดับสูง มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์/คดีอยู่ในชั้นศาล 

5 ระดับสูงมาก มีการเผยแพร่ข่าว/พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 
/คดีข้ึนสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด 

 

6. ด้านสขุภาพ 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล 

2 ระดับต่ า มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 

3 ระดับปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 

4 ระดับสูง 
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยสาหัส ต้องพักรักษาตัวใน 
โรงพยาบาล 

5 ระดับสูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
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7. ด้านสิง่แวดล้อม 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไข

หรือควบคุมได้ 

2 ระดับต่ า มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

3 ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาใน
การแก้ไขระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน 

4 ระดับสูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขระหว่าง 1 – 6 เดือน 

5 ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง 

 
 
8. ด้านชมุชน 

ระดบัความรุนแรง ระดบัผลกระทบ รายละเอยีด 

1 ระดับต่ ามาก ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

2 ระดับต่ า มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

3 ระดับปานกลาง 
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและแก้ไขได้
ในระยะสั้น 

4 ระดับสูง 
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและต้องใช้
เวลาในการแก้ไข 

5 ระดับสูงมาก 
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็น
บริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าด าเนินการ
แก้ไข 
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ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยง 
 

ด าเนินการประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเสี่ยงโดย 
 

1) การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน 

2) ก าหนดระดับของความเสี่ยง 

3) ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ 

4) วิเคราะห์ความเสี่ยง 

5) จัดล าดับความเสี่ยง แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการโดย

จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
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5.1 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสีย่ง 
     เมื่อหน่วยงานด าเนินการประเมินและบ่งชี้ระดับความส าคัญแล้ว ต้องวางแผนที่จะก าหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหน่วยงาน
ควรเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือลดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้น           
และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) ของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
หลักเกณฑ์การตอบสนองความเสี่ยง สามารถจ าแนกได ้4 ลักษณะ ดังนี้ 

 

4Ts of Risk Management 

 

1. การยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Acceptance) 

การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการ
ใด ๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงใน
ระดับไม่รุนแรง 
และไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใด ๆ 
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยง
ไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 

 

2. การลดความเสี่ยง (Risk 
Reduction) หรือควบคุม
ความเสี่ยง (Risk Control) 

การปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือการออกแบบวิธีการท างาน
ใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือ
ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ 
 

 

 
 
 

3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk Avoidance) 

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้น
ไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน 
โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง

5. การบริหารจดัการความเสีย่ง 
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4Ts of Risk Management 
 
 
 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง 
เป็นต้น 

 

 
 
 
 

4. การกระจาย (Risk 
Sharing) หรือโอนความเสี่ยง 
(Risk Spreading) 

ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/
ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน 
การจ้างบุคคลภายนอกหรือการ
จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อได้
ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว          
จึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่
ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้อง
ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด จะต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนด
เพ่ิมเติม 
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แนวทางการตอบสนอง/แนวทางทีใ่ช ้
ในการจดัการความเสีย่ง 

 

ก าหนดแนวทางการตอบสนองก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ใน
การจัดการแต่ละความเสี่ยงก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินงานจัดการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยง 
 

เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน/คณะกรรมการอ านวยการ 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
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 5.2 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางทีใ่ชจ้ดัการแตล่ะความเสีย่ง 

     การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง  โดยมีการเปิดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้
เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของ
หน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียน          
การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/

แนวทางทีใ่ชจ้ดัการแตล่ะความเสีย่ง 

ด าเนินการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ์
 

ประชุมชี้แจง 

การฝึกอบรม 
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การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลว่า       

แต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง            

และสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม  

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการรายงาน การตดิตาม 

และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานอธิการบดี ด าเนินการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน/รอบ 12 เดือน 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้

ประชาคมได้รับทราบ 

6. การรายงาน การตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยง 


