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คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพายัพ

ก
คานา
มหาวิทยาลัยพายัพได้ประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) ในปีก ารศึก ษา 2559 มีการพัฒนาและวางระบบงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและปรับระบบการบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 และจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นผู้ให้
ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 31 มกราคม 2560 อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยงขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ คณะทางาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง และเป็นแนวทางในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้ หน่วยงานทุกระดับต่อไป
คณะกรรมการบริห ารจัด การความเสี่ย ง ระดับ มหาวิท ยาลัย พายัพ หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า คู่มือ การ
บริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2562 เล่ม นี้ จะเป็น เครื่องมือในการสื่อสารและช่วยสร้างความเข้าใจในการบริหารความ
เสี่ยง แก่บุคลากรในหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับคณะวิชา และผู้อ่าน ซึ่งจะทาให้การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพายัพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพายัพ
กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพายัพ
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อ สารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มีบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
หลักการและความจาเป็นในการบริหารความเสี่ยง
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อ 7.5 กาหนดให้
ใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมและกากับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกาหนดแผนการสร้างความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการและรายงานผลการดาเนินการในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ นามาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี และรายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือนหลังจากนั้น
ให้ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้เกี่ยวข้องทุกปี
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการนาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระบดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
แนวคิดในการจัดทาการบริหารความเสี่ยง
 เป็นกระบวนการที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
 เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 ช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ทฤษฎี COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way Commission)
 ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
 ประเมินความเสี่ยงและกาหนดแนวทางการบริหารที่เหมาะสม
 พิจารณาความเสี่ยงในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทุกๆ ความเสี่ยงแต่ละตัวที่มีความเชื่อมโยงกัน
 บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีห่ น่วยงานยอมรับ
มีการติดตามผลระบบบริหารความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อให้
สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว หน่วยงานจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้
 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน เพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และสามารถจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยู่ใ นระดับที่ หน่วยงานยอมรับได้ เพื่อได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกาหนดไว้
 การตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการตรวจสอบที่ทาให้มั่นใจว่ า หน่วยงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และการควบคุมที่ได้กาหนดไว้ได้นาไปปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการนาระบบการบริหารความเสี่ยง
มาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอานาจไม่ให้มีการใช้อานาจไปในทางที่ผิด
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
 หมายถึง การบริหารปัจจัย และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดาเนินงานต่างๆ
 เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย
 ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
 โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
หน่วยงานเป็นสาคัญ
 โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งหน่วยงาน
ลักษณะของความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ (Operation Risk)
3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการด้านการเงิน (Financial Risk)
4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
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ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง
 เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด
 เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน
 ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยง
 ข้อจากัดคือ ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ในอนาคต อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ ไม่มีใครทานายอนาคตได้ถูกต้อง
แน่นอน
 การบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถรองรับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 มีปัจจัยอื่นๆ ทีห่ น่วยงานไม่สามารถควบคุมได้
 ปัจจัยเรื่องคนมีผลต่อการบริหารความเสี่ยง

นิยาม
ความเสี่ยง
“ความไม่แน่นอน” หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงทีห่ รือผลของเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
“ปัญหา” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย การดาเนินงาน
จาเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป
“ความเสีย่ ง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
หรือ
“ความเสีย่ ง” หมายถึง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความ
เสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบที่ได้รับและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผล
ลบที่ไม่ต้องการได้
“ความเสี่ยง” หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ทาให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ทาไมต้องบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานขององค์กร โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทาอย่างไรให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ
กระบวนการนี้จะสาเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ กาหนดอย่างไร
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งทีอ่ งค์กรต้องการทาให้สาเร็จ หรือผลลัพธ์ของการดาเนินการเพื่อให้ทราบ
ขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละระดับ การกาหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
วัตถุประสงค์ที่กาหนดต้องชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
เทคนิคการกาหนดวัตถุประสงค์ SMART
 S – Specific วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน
 M – Measurable วัตถุประสงค์ต้องสามารถวัดผลได้
 A – Attainable วัตถุประสงค์ต้องสามารถบรรลุผลและมอบหมายได้
 R – Reasonable วัตถุประสงค์ต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผล และมีความเป็นจริง
ปฏิบัติจริงได้
 T – Time Constrained วัตถุประสงค์ต้องเหมาะสมกับช่วงเวลานั้น
วัตถุประสงค์กบั การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ เ ป็ นเงื่อนไขเบื้ องต้นที่ทาให้ส ามารถระบุเ หตุการณ์ โดยทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถือเป็นความเสี่ยงทั้งหมด
วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) เพื่อสร้าง value
ให้กับองค์กร โดยวัดระดับเป็นสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ใด เมื่อ ใด ตลอดจนใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การระบุความเสี่ยง (Identify Risk) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคานึงถึง
1) สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย “ปัจจัยภายนอก” เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
2) สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย “ปัจจัยภายใน” เช่น รูปแบบการบริหาร
สั่งการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน เป็นต้น
3) วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้
 การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
 การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร
 การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคาถาม “What if”
 การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ
โดยที่ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการนี้ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย งแต่ ล ะปั จ จั ย ที่ ร ะบุ ไ ว้ ม าประเมิ น โอกาส (Likelihood) ที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึง
ระดับของความเสี่ยงที่ แตกต่างกัน ท าให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่จากัด
กระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Process)1
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะช่วยให้ผู้บริหาร หรือนายจ้างจัดลาดับกิจกรรมในการควบคุม
ตามความสาคัญ (วิกฤติ) และช่วยในการตัดสินใจว่า ความเสี่ยงใดที่สามารถยอมรับได้ และความเสี่ยงใดที่ต้องมี
การควบคุม หรือขจัดออก
ทีมบริหารความเสี่ยง และพนักงานขององค์กร สามารถระบุ ชี้บ่ง สิ่งที่สัมผัสกับความเสี่ยง (Risk exposure)
ทราบอันตราย และความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสามารถประเมินความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับความเสี่ยง
อื่นๆ ได้ พัฒนาแผนงานที่จะควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ (Significant Risk) ลงมือปฏิบัติเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
ต้องการ และเฝ้าระวังตรวจตรา ติดตามระบบนั้นได้เป็นอย่างดี
10 ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
1) ต้องมั่นใจว่า กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่กาลังดาเนินการอยู่ สามารถปฏิบัติได้ (Practical)
และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (Realistic)
2) การดาเนินการ ควรให้บุค คลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรงโดยในการดาเนินการควร
มีการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อไป
3) ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ในการประเมินได้ครอบคลุมถึงอันตรายที่แฝงเร้น และ
ความเสี่ยงของกระบวนการที่กาลังดาเนินการประเมินอยู่
4) ให้ความสนใจกับประเด็นสาคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง (big picture ; PEME) อย่าเสียเวลาในประเด็น
เล็กน้อย
5) เริ่มต้นด้วยการชี้บ่งอันตราย
6) ทาการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่ทาการชี้บ่ง และพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการ การควบคุม
อันตรายที่มีอยู่
7) ในการประเมินความเสี่ยงให้ยึดหลักความเป็นจริง มิใช่ประเมินโดยขาดพื้นฐานแห่งความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ ซึ่งในการประเมินจะมองจากข้อมูลในสภาพความเป็นจริง ในสถานประกอบการปัจจุบัน และ
ควรพิ จ ารณาทั้ ง ลั ก ษณะงานประจ า และงานที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ประจ าด้ ว ย (Non ? Routine
Operations)
8) ชี้บ่งให้ได้ว่า ใครคือ ผู้สัมผัสกับความเสี่ยงนั้น โดยพิจารณารวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ผู้ที่มาเยี่ยมชม
หน่วยงาน, ผู้รับเหมารวมไปถึงสาธารณชนด้วย
9) ในการประเมินควรใช้วิธีการ/เครื่องมืออย่างง่ายก่อน และอาจจาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้นในลักษณะการประเมินเชิงลึก
10) การประเมินต่างมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
1 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)
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การประเมินมาตรการควบคุม
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทาให้มั่นใจได้ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ดาเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ
เป็นการประเมินกิจกรรม/การดาเนินงานของหน่วยงานที่เป็นเครื่องมือ หรือกระบวนการควบคุมความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้
การบริหารและการจัดการความเสี่ยง
เป็นการนาผลการประเมินมาตรการควบคุมในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือมีมาตรการ
ควบคุมอยู่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ มาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาทางเลือกในการจัดการ ซึ่งทางเลือก
หลายวิธีด้วยกัน โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือนามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน และดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และ
ความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้
จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่าเสมอ
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน
หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับบุคลากร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน
หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้น
ทั้งนี้ วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานนั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่ างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยงหรือบาง
หน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงสาคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น
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การติดตามผล
เป็นการติดตามผลการดาเนินงานหลังจากที่ได้นาแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมและความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไป
การทบทวน
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งการทบทวนบริหารความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
ทาไมต้องติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
1) เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
2) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทาเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกาหนดหรือไม่
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
แนวทางในการติดตามผลและทบทวนการจัดการความเสี่ยง
1) หน่วยงานต้องกาหนดความถี่ในการติดตามผล ซึ่งอาจจะเป็นทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 9 เดือน
2) หลังจากมีการติดตามแล้ว ควรมีการนาผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงาน
ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสรุปวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า วิธีการใดควรมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร
การรายงาน
เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจะต้องรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทา
รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ใช้แบบฟอร์ม (PYU-ERM4) ส่งสานักแผนฯ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยพายัพ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพายัพมีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลต่อ
การควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงาน ที่อาจเป็นมูลเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย โดยให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการ
ได้โดยการกาหนดวิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสียหาย
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนรองรับในภาวะฉุกเฉินและในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน จึงกาหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ระดับฝ่าย/หน่วยงาน และ
ระดับคณะวิชา โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยกาหนดนโยบาย กากับ ติดตาม การ
บริหารความเสี่ยงของทุกระดับ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทาข้อเสนอแนะในการบริหารความ
เสี่ยงทุกปีการศึกษา
2. ให้กาหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ย ง
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ฝ่าย/หน่วยงาน และคณะวิชา
3. มหาวิทยาลัยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงไว้ที่ระดับสูงขึ้นไป
4. ให้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก โดยมีระบบ
และกลไกในการกากับ ดูแล และกาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด
5. ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ และรายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด ตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนดของทุกปี โดยให้นาผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงของทุกระดับเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
6. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะวิชา ฝ่าย/หน่วยงาน สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะวิชา ฝ่าย/หน่วยงาน มีผลดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
มหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นความสาคัญของการนาแนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานมาใช้เป็นแนวทาง
ตามหลักธรรมาภิบาลอันจะนาไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ
แก่สาธารณชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่อการดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงาน
ว่าได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลอย่างรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าคุณภาพ
ของการบริหารงาน ตลอดจนถึงความโปร่งใส (Transparency) ตรวจสอบได้ (Accountability) มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชนและสังคม (Responsibility) และการมีส่วนร่วมของสังคม (Participation) จึงกาหนดให้มีโครงสร้าง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ฝ่าย/หน่วยงาน และ ระดับคณะวิชา ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อนุศาสก ผู้ช่วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยของผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
กรรมการ และผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่
สานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. ระดับฝ่าย/หน่วยงาน ได้แก่
- คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย ฝ่ า ยจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วยรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีเป็นประธาน ผู้อานวยการหรือหัวหน้าสานักงานหรือตัวแทนบุคลากรภายใต้สังกัดฝ่ายเป็นกรรมการ หรือ
กรรมการและเลขานุการ (การแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ระดับฝ่าย)
- คณะกรรมการระดับหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอธิการบดี สานักงานศาสนกิจ และหน่วยงานในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ (สานักสื่อสารองค์กร สานักแผนและการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา สถาบันภาษาศาสตร์ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
และ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี/อนุศาสก เป็นที่
ปรึกษา ผู้อานวยการเป็นประธาน หัวหน้างาน หรือ ตัวแทนบุคลากรภายใต้สังกัด หน่วยงานเป็นกรรมการ หรือ
กรรมการและเลขานุการ (การแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ระดับหน่วยงาน)
3. ระดั บคณะวิช า ได้แ ก่ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งระดับคณะวิ ชา ซึ่ งแต่งตั้ งโดยอธิ การบดี
ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย หัวหน้าสาขาวิชาและหน่วยงาน หรือตัวแทนบุคลากรของ
คณะวิชาเป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ (การแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของประธานกรรมการระดับคณะวิชา)
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แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization Chart)
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับฝ่าย/หน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะวิชา

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

คณะนิติศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะนิเทศศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

สานักงานศาสนกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

สานักสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์

สานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยดุริยศิลป์

สถาบันภาษาศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ผู้เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริหารจัดการ 1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 2. กาหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมให้
ดาเนินการตามแผน
4. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
5. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผนหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
2. คณะกรรมการบริหารความ 1. ระบุปัจจัยความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและ
เสี่ยงระดับฝ่าย/หน่วยงาน
การดาเนินงานของฝ่าย/หน่วยงาน
2. ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารและการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก และ
ดาเนินการตามแผน
4. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารความ 1. ระบุปัจจัยความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและ
เสี่ยงระดับคณะวิชา
การดาเนินงานของคณะวิชา
2. ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานและการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก และ
ดาเนินการตามแผน
4. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย
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แนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พายัพเป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับฝ่าย/หน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะวิชา

กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
จัดทา/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ทาความเข้าใจกับคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง

ทาความเข้าใจกับคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง

กาหนดวัตถุประสงค์องค์กรและ
ระบุความเสี่ยงขององค์กร (RMF 1.1)

กาหนดวัตถุประสงค์องค์กรและ
ระบุความเสี่ยงขององค์กร (RMF 1.1)

กาหนดวัตถุประสงค์องค์กรและ
ระบุความเสี่ยงขององค์กร (RMF 1.1)

ประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM )

ประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM )

ประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM )

มอบหมายฝ่ายผู้รับผิดชอบในประเด็น
ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยง
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในขั้นตอนต่อไป

A

ระบุความเสีย่ งของกิจกรรม/โครงการ
และประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM1)
(กรณีฝ่ายรับมอบความเสี่ยงจาก
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยให้นามานับรวมได้กับการ
บริหารความเสี่ยงของฝ่าย/หน่วยงาน)

ระบุความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ
และประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM1)
(กรณีคณะวิชา/วิทยาลัยรับมอบความ
เสี่ยงจากกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยให้นามานับรวมได้กับ
ของคณะวิชา/วิทยาลัย)

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(PYU-ERM2)

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(PYU-ERM2)

ส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ให้กับสานักแผนฯ เพื่อเสนอต่อ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

ส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ให้กับสานักแผนฯ เพื่อเสนอต่อ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

B

C
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย
A

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับฝ่าย/หน่วยงานและคณะวิชา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับฝ่าย/หน่วยงาน
B

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะวิชา
C

สานักแผนฯ ประสานงานและรวบรวมข้อมูล จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย และส่งแผนบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย/หน่วยงานและคณะวิชา ให้แก่
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลย้อนกลับแก่ฝ่าย
และคณะวิชา
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของฝ่าย/หน่วยงาน (PYU-ERM3)

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะวิชา(PYU-ERM3)

สานักแผนฯ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการติดตามการบริหารความเสี่ยง
(PYU-ERM3) ของทุกฝ่าย/หน่วยงาน และทุกคณะวิชา เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการควบคุมภายใน
สุ่มรับการตรวจประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการควบคุมภายใน
พิจารณาข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับฝ่าย/หน่วยงาน
ระดับคณะวิชา ให้ความเห็นชอบรายงาน
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และให้ข้อเสนอแนะ

จัดทา แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่
เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย (PYU-ERM4)
นาข้อมูลเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ
นาข้อเสนอแนะมาปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

จัดทารายงาน แบบสรุปรายงานความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง
ของฝ่าย/หน่วยงาน (PYU-ERM4) ส่ง
สานักแผนฯ เพื่อเสนอต่อ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย

จัดทารายงาน แบบสรุปรายงานความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง
ของคณะวิชา (PYU-ERM4) ส่งสานัก
แผนฯ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

สานักแผนฯ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลของระดับฝ่าย/หน่วยงาน และคณะวิชา และ
จัดทารายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (PYU-ERM4) ระดับมหาวิทยาลัย ส่งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลย้อนกลับให้แต่ละ ฝ่าย/
หน่วยงานและคณะวิชา
นาข้อเสนอแนะจากกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยมาปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

นาข้อเสนอแนะจากกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยมาปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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เปรียบเทียบแบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 และกาหนดส่งเอกสาร/รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561ให้กับสานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อแบบฟอร์มเดิม
RMF 1.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์และระบุ
ความเสี่ยงขององค์กร
PYU-ERM แบบประเมินความเสี่ยง
RMF 1.2 การระบุขั้นตอน วัตถุประสงค์
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของประเด็นความ
เสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม
RMF 1.3 การกาหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน
PYU-ERM1 แบบประเมินความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง
PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความ
เสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน
PYU-ERM4 แบบรายงานความเสี่ยงที่
เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
PYU-ERM5 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่
เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร

ชื่อแบบฟอร์มใหม่
RMF 1.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์และ
ระบุความเสี่ยงขององค์กร
PYU-ERM แบบประเมินความเสี่ยง

PYU-ERM1 แบบประเมินความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง
PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความ
เสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน

PYU-ERM4 แบบสรุปรายงานความเสี่ยง
ที่เหลืออยูจ่ ากการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร

กาหนดส่ง
31 มกราคม 2562

31 มีนาคม 2562

31 พฤษภาคม
2562
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพายัพ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพายัพมีทั้งหมด ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์องค์กรและระบุความเสี่ยงขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การระบุ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของประเด็นความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม การประเมิน
ความเสีย่ งโครงการ/กิจกรรม และการประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอนที่ 4 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การรายงาน การติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน การติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์องค์กรและระบุความเสี่ยงขององค์กร
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.2 ระบุความเสี่ยงขององค์กร (โดยกาหนดให้ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก/ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อย่าง
น้อย 1 ประเด็น)
1.3 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (ตัวชี้วัดใช้วัดว่าความเสี่ยงจะลดลงต้องดูจากอะไร)
1.4 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง (กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงไม่จาเป็นต้องมีงบประมาณก็ได้)
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
ชื่อแบบฟอร์ม
RMF 1.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยงขององค์กร ตัวชี้วัดความสาเร็จและ โครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMF 1.1
RMF 1.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร
คณะวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน............................................................
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลัก ............................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม/โครงการที่
ประเภทความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
(วัดว่าความเสี่ยง
เกี่ยวข้อง
ลดลง)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอก
อื่นๆ
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็นโดยใช้แบบฟอร์ม PYU-ERM ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.4 การจัดลาดับความเสี่ยง
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นขั้นตอนในการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง ซึ่งสามารถกาหนดเป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ
ขึ้นกับข้อมูล สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน และดุลยพินิจของหน่วยงาน ซึ่งกาหนดเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
คาอธิบาย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
คาอธิบาย

ตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ความเสี่ยงเรื่อง การที่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาสละสิทธิ์
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐาน

1

น้อยมาก

2

น้อย

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

3

ปานกลาง

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

4

สูง

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

5

สูงมาก

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

น้อยกว่าร้อยละ 1 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
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ความเสี่ยงเรื่อง ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐาน

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดบ้างในบางกรณี

2

น้อย

มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ตารางแสดงประเด็นโอกาสการเกิดความเสี่ยง
โอกาสการเกิด
ความเสี่ยง
1. โอกาสที่จะเกิด
เชิงคุณภาพ
2. โอกาสที่จะเกิด
เชิงปริมาณ

1 = น้อยมาก
มีโอกาสเกิดใน
กรณียกเว้น

2 = น้อย
อาจมีโอกาสเกิด
แต่นาน ๆ ครั้ง

ภายใน > 4 ปี
10%
≤10%
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ปีต่อ
ครั้ง

ภายใน 3-4 ปี
20%
>10-20%
ระหว่าง 1-4 ปี
ต่อครั้ง

ระดับคะแนน
3 = ปานกลาง
4 = สูง
มีโอกาสเกิด
มีโอกาสในการ
บางครั้ง
เกิดค่อนข้างสูง
หรือบ่อย ๆ
ภายใน 2 ปี
ภายใน 1 ปี
50%
70%
>20-30%
>30-40%
ระหว่าง 7-11
ระหว่าง 1-6
เดือนต่อครั้ง
เดือนต่อครั้ง

5 = สูงมาก
มีโอกาสในการเกิด
สูงมาก/มีโอกาสเกิด
เกือบทุกครั้ง
ทุกเดือน
80%
>40%
มากกว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน

ตารางแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
1. ต่อองค์กรและการเงิน

2. ต่อองค์กรด้านเวลา

3. ต่อองค์กรด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับคะแนน
1 = น้อยมาก
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = สูง
5 = สูงมาก
ไม่เกิน 10,000
>10,000 –
>50,000 – 2.5 >2.5 แสนบาท –
>1 ล้านบาท
บาท
50,000 บาท
แสนบาท
1 ล้านบาท
น้อยกว่า
1 หมื่นบาท – 1 1 แสนบาท – 5 5 แสนบาท – 1 มากกว่า 1 ล้าน
1 หมื่นบาท
แสนบาท
แสนบาท
ล้านบาท
บาท
≤5%
>5-10%
>10-15%
>15-20%
>20%
ทาให้เกิดความ ทาให้เกิดความ ทาให้เกิดความ ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
ล่าช้าของ
ล่าช้าของโครงการ
ล่าช้าของ
ล่าช้าของ
โครงการไม่เกิน
โครงการ
มากกว่า 3 เดือน โครงการไม่เกิน
โครงการไม่เกิน
1.5 เดือน
ไม่เกิน 1.5 เดือน ถึง 4.5 เดือน
1.5 เดือน
1.5 เดือน
ได้ 5 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 3 คะแนน ได้ 2 คะแนนตาม ได้ 1 คะแนนตาม
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
เกณฑ์ประกัน
เกณฑ์ประกัน
ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
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ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
4. ต่อระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

1 = น้อยมาก
เกิดเหตุร้าย
ที่ไม่มี
ความสาคัญ

ระดับคะแนน
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
เกิดเหตุร้าย
ระบบมีปัญหา
เล็กน้อยที่แก้ไขได้ และมีความ
สูญเสียไม่มาก

5. ต่อบุคลากร

ได้รับการ
ตักเตือนทาง
วาจา

ได้รับการตักเตือน
เป็นลายลักษณ์
อักษร

6. อันตรายต่อชีวิต/ความ
ปลอดภัย

เหตุเดือดร้อน
ราคาญ

มีผู้บาดเจ็บ
เล็กน้อย

7. ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน

มีการสูญเสีย
การสูญเสีย
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
เล็กน้อย
พอสมควร
มีความ
มีความ
พึงพอใจ/ >80% พึงพอใจ/ >60หรือ
80% หรือ 2 ข่าว
1 ข่าว
ไม่มีการ
มีการเผยแพร่
เผยแพร่ข่าว
ข่าวในวงจากัด
ภายในประเทศ
(1 วัน)

ถูกทาทัณฑ์บน

4 = สูง
5 = สูงมาก
เกิดปัญหากับ
เกิดความสูญเสีย
ระบบ IT ที่สาคัญ ต่อระบบ IT ที่
และระบบความ
สาคัญทั้งหมด
ปลอดภัย
และเกิดความ
ซึ่งส่งต่อผลความ เสียหายอย่างมาก
ถูกต้องของข้อมูล ต่อความปลอดภัย
บางส่วน
ของข้อมูลลูกค้า
หรือข้อมูลธุรกิจ
ถูกลงโทษทาง
ถูกเลิกจ้างออก
วินัยตัดเงินเดือน
จากงาน
ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

มีผู้บาดเจ็บ
มีผู้บาดเจ็บสาหัส
ที่ต้องได้รับการ
รักษาทาง
การแพทย์
มีการสูญเสีย
มีการสูญเสีย
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินมาก
ค่อนข้างมาก
มีความ
มีความ
พึงพอใจ/ >40พึงพอใจ/
60% หรือ 3
>20=40% หรือ
ข่าว
4 ข่าว
มีการเผยแพร่ มีการเผยแพร่ข่าว
ข่าวใน
ในวงกว้างสาหรับ
หนังสือพิมพ์ สื่อภายในประเทศ
ภายในประเทศ และมีการเผยแพร่
หลายฉบับ
ข่าวในวงจากัดของ
(2-5 วัน)
สื่อต่างประเทศ
>5-7%
>7.5-10%

มีผู้เสียชีวิต

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินอย่าง
มหันต์
มีความ
พึงพอใจ/ ≤20%
หรือ >5 ข่าว
มีการพาดหัวข่าว
ทั้งการสื่อภายใน
และต่างประเทศ

8. จานวนผู้ที่ได้รับความ
≤2.5%
>2.5-5%
>10%
เสียหาย/ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
9. จานวยผู้ร้องเรียน (ต่อ
≤1 ราย
2 ราย
3 ราย
4 ราย
≥5 ราย
เดือน)
10. ความสาเร็จของงาน
≥81%
61-80%
41-60%
21-40%
≤20%
ตามแผนงาน
หมายเหตุ การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่นอกเหนือจากตารางข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
ฝ่ า ย /หน่ ว ยงาน คณะวิ ช า สามารถก าหนดเกณฑ์ ไ ด้ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ มู ล
สภาพแวดล้อมใน ฝ่าย/หน่วยงาน คณะวิชา และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่าย/
หน่วยงาน คณะวิชา
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เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย
แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) เพื่อให้เห็นถึงระดับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ให้หน่วยงานนาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมินความเสี่ยง
PYU-ERM มาใส่ในตารางจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณา ทีละความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงระดับใดจากแผนภาพที่
3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
2.4 การจัดลาดับความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มาจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ/หรือ สูง โดยพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงเรียงตามลาดับ
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แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
PYU-ERM แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อแบบฟอร์ม

ตัวอย่าง PYU-ERM แบบประเมินความเสีย่ ง

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ความ
เสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

(2)

(3)

การประเมินความเสี่ยง (4)
โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ
โอกาส ผลกระทบ ระดับ ลาดับ กิจกรรม
ความ ความ
(5)
(6)
เสี่ยง เสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ (Likelihood) เชิง
ปริมาณ
ระดับ โอกาสที่ คาอธิบาย
จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปาน
กลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก
ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ ผลกระทบ คาอธิบาย
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

ช่อง (1) ระบุความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 ช่องประเด็นความเสี่ยง
ช่อง (2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ช่อง (3) กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ช่อง (4) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหาย (Impact) นาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่ในตาราง จัดระดับความ
เสี่ยง โดยพิจารณาทีละความเสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ช่อง (5) ระบุโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงจากแบบฟอร์ม RMF 1.1
ช่อง (6) กาหนดผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของประเด็นความเสีย่ งในโครงการ/กิจกรรม การประเมินความ
เสี่ยงโครงการ/กิจกรรม และการประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอนนี้จะดาเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ระบุความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
3.2 ระบุปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยง
3.3 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
3.4 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3.6 การจัดลาดับความเสี่ยง
3.7 การประเมินมาตรการควบคุม
3.1 ระบุความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
เป็นขั้นตอนการระบุความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้
กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนแล้วนามาสรุป คัดเลือกความเสี่ยง
ในขั้นตอนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดมาเป็นความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ
3.2 ระบุปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการที่กาหนดไว้
3.3 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นขั้นตอนในการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง ซึ่งสามารถกาหนดเป็นเขิงปริมาณและคุณภาพ
ขึ้นกับข้อมูล สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน และดุลยพินิจของหน่วยงาน ซึ่งกาหนดเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย น้อยมาก ซึ่งใช้หลักการกาหนดตามขั้นตอนที่ 2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยการ
กาหนดเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถนามาประเมินความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรม
3.4 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) เพื่อให้เห็นถึงระดับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ให้หน่วยงานนาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมินความเสี่ยง
PYU-ERM1 มาพิจารณาจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณา ทีละความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงระดับใดจากแผนภาพที่
3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
3.6 การจัดลาดับความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มาจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ/หรือ สูง โดยพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงเรียงตามลาดับ
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3.7 การประเมินมาตรการควบคุม
ใช้แบบประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM1) ระบุ การควบคุมที่ควรจะมีในช่องที่ (6) ให้ครบทุกขั้นตอน โดย
ต้องเป็นไปตามปัจจัยเสี่ยง ห้ามเว้นว่าง จากนั้น ประเมินการควบคุมภายใน ในช่องที่ (7) ว่าได้ดาเนินการแล้ว
หรือไม่ โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ √ = มี, × = ไม่มี, ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ และสุดท้ายของขั้นตอนนี้ คือ การประเมิน
การควบคุมภายในที่มีอยู่ ในช่องที่ (7) เป็นการพิจารณาว่า หากพบว่าปัจจุบันมีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินว่า
การควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการหรือความคาดหมายอยู่หรือไม่ โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ √ = ได้ผลตามที่
คาดหมาย, × = ไม่ได้ผล, ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
ชื่อแบบฟอร์ม
PYU-ERM1 แบบประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM1 แบบประเมินความเสีย่ งโครงการ/กิจกรรม
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็น โครงการ/
ความ กิจกรรม
เสี่ยง
(2)
(1)

ความ
เสี่ยง
(3)

ปัจจัย
เสี่ยง
(4)

การประเมินความเสี่ยง (5)
การควบคุมที่
โอกาส ผลกระทบ ระดับ ลาดับ ควรจะมี
(6)
ความ ความ
เสี่ยง เสี่ยง

การ
ประเมิน
การ
ควบคุม
ภายใน
(7)

ผลการ
ประเมิน
การ
ควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่
(8)

หมายเหตุ
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (3) ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
ช่อง (5) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) นาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่ในตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาทีละความ
เสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ช่อง (6) การควบคุมที่ควรจะมี ต้องเป็นไปตามปัจจัยเสี่ยง ห้ามเว้นว่าง
ช่อง (7) การประเมินการควบคุมภายใน ประเมินว่าได้มีการดาเนินการตามที่ระบุในการควบคุมที่ควรจะมีหรือไม่
√ = มีการดาเนินการ , × = ไม่มกี ารดาเนินการ , ? = มีการดาเนินการแต่ไม่สมบูรณ์
ช่อง (8) ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ จากการดาเนินการในช่อง (7) มีผลการดาเนินการอย่างไรให้ระบุ
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 4 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจาก
4.1 การพิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์ม PYU-ERM1 ในช่องที่ (8) หากพบว่า ขั้นตอนใดปรากฏสัญลักษณ์
× = ไม่ได้ผล หรือ ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์ ให้ถือเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่
4.2 นาความเสี่ยงที่เหลืออยู่มาบันทึกในแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (PYU-ERM2) ช่องที่ (1) (2) (3)
4.3 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงใหม่อีกครั้งในช่องที่ (4)
4.4 อธิบายวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในช่องที่ (5)
4.5 กาหนดผู้รับผิดชอบ ในช่องที่ (6) และกาหนดวันที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ในช่องที่ (7)
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็น
ความเสี่ยง
(1)

โครงการ/
กิจกรรม
(2)

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

การจัดการความ ผู้รับผิดชอบ
เสี่ยง
(6)
(5)

กาหนดแล้ว
เสร็จ
(7)

หมายเหตุ
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นาความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM1 โดยดูว่าอะไรที่เป็น x หรือ ? จาก (8) ใน PYU-ERM1
หยิบมาเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่
กาหนดไว้
ช่อง (5) การจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดาเนินงาน
วิธีการจัดการความเสี่ยง
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ
หรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่
จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่าเสมอ
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือออกแบบวิธีการทางานใหม่
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางาน
ให้กับบุคลากร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วย
แบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น
4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่
อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

ช่อง (6) กาหนดผู้รับผิดชอบ
ช่อง (7) กาหนดวันที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
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ขั้นตอนที่ 5 การรายงาน การติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-ERM3) โดยเลือก
สถานะการดาเนินการ ดังนี้
√ = ดาเนินการและเสร็จตามกาหนด
* = ดาเนินการและเสร็จช้ากว่ากาหนด
× = ยังไม่ได้ดาเนินการ
o = อยู่ระหว่างดาเนินการ
คณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงบันทึกวิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกาหนด
วันแล้วเสร็จของการจัดการความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
ชื่อแบบฟอร์ม
PYU-ERM3 แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็น
ความเสี่ยง

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

การจัดการ
ความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

ผูร้ ับผิดชอบ
(5)

สถานะ
การ
ดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค
(7)

กาหนด
แล้วเสร็จ
(8)

หมายเหตุ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม
แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-ERM3) คณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
บันทึกวิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกาหนดวันแล้วเสร็จของการจัดการความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2
ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นาความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM2
ช่อง (4) การจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดาเนินงาน จาก PYU-ERM2
ช่อง (5) ผู้รับผิดชอบ จาก PYU-ERM2
ช่อง (6) เลือกสถานะการดาเนินการ ดังนี้
√ = ดาเนินการและเสร็จตามกาหนด
* = ดาเนินการและเสร็จช้ากว่ากาหนด
× = ยังไม่ได้ดาเนินการ
o = อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน การติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทา แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม PYU-ERM4 โดย
 คัดลอกประเด็น ความเสี่ ยง โครงการ/กิ จกรรม ระดับความเสี่ยงก่อนท าแผน จากแบบฟอร์ ม
PYU-ERM มาบั น ทึ ก ในแบบสรุ ป รายงานความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ จ ากการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
หน่วยงาน (PYU-ERM5) ช่องที่ (1) ช่องที่ (2) และช่องที่ (3)
 คัด ลอกตัว ชี้ วัด ความส าเร็จ ของความเสี่ ย งจาก แบบฟอร์ ม RMF 1.1 มาบั นทึ ก ไว้ ใ นแบบสรุ ป
รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM4) ช่องที่ (6)
 ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการความเสี่ยงอีกครั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ช่องที่
(4) แล้วจึงสรุป สถานะการดาเนินงาน ช่องที่ (5) โดยเลือกระหว่าง  : ความเสี่ยงลดลง หรือ 
 : ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/เท่าเดิม
 อธิบายผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข ช่องที่ (7) ให้ครบถ้วน
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่ออ้างอิง
ชื่อแบบฟอร์ม
PYU-ERM4 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM5 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ประเด็นความ
เสี่ยง

โครงการ/
กิจกรรม

(1)

(2)

1.

1.1

2.

1.2

3.

1.3

4.

1.4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ก่อนทา
แผน
(3)

ประเมินความเสี่ยง
สถานะ
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
หลังจากการจัดการความ
การ
ความสาเร็จ และแนวทางแก้ไข
เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)
ดาเนินงาน
(6)
(7)
(5)
โอกาส ผล ระดับ
กระทบ ความ
เสี่ยง
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ภาคผนวก แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร
RMF 1.1
PYU-ERM
PYU-ERM1
PYU-ERM2
PYU-ERM3
PYU-ERM4

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบกาหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร
แบบประเมินความเสี่ยง
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม
แผนบริหารความเสี่ยง
แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMF 1.1
RMF 1.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร
คณะวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน............................................................
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลัก ............................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเด็นความเสี่ยง
(วัดว่าความเสี่ยงลดลง)

ประเภทความเสี่ยง

กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆ
ตัวอย่าง PYU-ERM แบบประเมินความเสีย่ ง

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

(2)

(3)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

การประเมินความเสี่ยง (4)
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ลาดับ
เสี่ยง
ความ
เสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม
(5)

ผู้รับผิดชอบ
(6)

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

(2)

(3)

การประเมินความเสี่ยง (4)
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ลาดับ
เสี่ยง
ความ
เสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม
(5)

ผู้รับผิดชอบ
(6)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

หมายเหตุ
ช่อง (1) ระบุความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 ช่องประเด็นความเสี่ยง
ช่อง (2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ช่อง (3) กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ช่อง (4) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่
ในตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาทีละความเสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ช่อง (5) ระบุโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงจากแบบฟอร์ม RMF 1.1
ช่อง (6) กาหนดผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM1 แบบประเมินความเสีย่ งโครงการ/กิจกรรม
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็นความ
เสี่ยง
(1)

โครงการ/
กิจกรรม
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง (5)
ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี
(6)

การประเมินการ
ควบคุมภายใน
(7)

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุม
ภายในที่มีอยู่
(8)

หมายเหตุ
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (3) ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
ช่อง (5) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นาระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่
ในตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาทีละความเสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ช่อง (6) การควบคุมที่ควรจะมี ต้องเป็นไปตามปัจจัยเสี่ยง ห้ามเว้นว่าง
ช่อง (7) การประเมินการควบคุมภายใน ประเมินว่าได้มีการดาเนินการตามที่ระบุในการควบคุมที่ควรจะมีหรือไม่
√ = มีการดาเนินการ , × = ไม่มกี ารดาเนินการ , ? = มีการดาเนินการแต่ไม่สมบูรณ์
ช่อง (8) ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ จากการดาเนินการในช่อง (7) มีผลการดาเนินการอย่างไรให้ระบุ
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5
4
3
2
1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย

4

5

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็นความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ความเสีย่ งที่เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้วเสร็จ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

หมายเหตุ
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM
ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นาความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM1 โดยดูว่าอะไรที่เป็น x หรือ ? จาก (8) ใน PYU-ERM1 หยิบมาเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
ช่อง (5) การจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดาเนินงาน
วิธีการจัดการความเสี่ยง
5) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และความเสี่ยง
นั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสีย่ งในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่าเสมอ
6) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับบุคลากร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
7) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกั น หรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
8) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจ กรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้น

ช่อง (6) กาหนดผู้รับผิดชอบ
ช่อง (7) กาหนดวันที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาปีการศึกษา 25..........................(1 มิถุนายน..............ถึง 31 พฤษภาคม............)
ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม
(1)

(2)

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

การจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

สถานะ
การดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค
(7)

กาหนดแล้วเสร็จ
(8)

หมายเหตุ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
(PYU-ERM3) คณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงบันทึกวิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกาหนดวันแล้วเสร็จของการจัดการความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน
ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนามาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นามาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2
ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นาความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM2
ช่อง (4) การจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดาเนินงาน จาก PYU-ERM2
ช่อง (5) ผู้รับผิดชอบ จาก PYU-ERM2
ช่อง (6) เลือกสถานะการดาเนินการ ดังนี้
√ = ดาเนินการและเสร็จตามกาหนด
* = ดาเนินการและเสร็จช้ากว่ากาหนด
× = ยังไม่ได้ดาเนินการ
o = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM4 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

(1)

(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
ก่อนทา
แผน
(3)

ประเมินความเสี่ยงหลังจากการ
สถานะ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ผลการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
จัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)
การ
(6)
(7)
โอกาส
ผล
ระดับความ ดาเนินงาน
(5)
กระทบ
เสี่ยง

หมายเหตุ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทา แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม PYU-ERM5 โดย
ช่องที่ (1) ช่องที่ (2) และช่องที่ (3) คัดลอกประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ระดับความเสี่ยงก่อนทาแผน จากแบบฟอร์ม PYU-ERM มาบันทึกในแบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM5)
ช่องที่ (4) ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการความเสี่ยงอีกครั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ช่องที่ (3) จากแบบฟอร์ม PYU-ERM แล้วจึงสรุป สถานะการดาเนินงาน
ช่องที่ (5) สถานะการดาเนินงานโดยเลือกระหว่าง
 : ความเสี่ยงลดลง หรือ
 : ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/เท่าเดิม
ช่องที่ (6) คัดลอกตัวชี้วัดความสาเร็จของความเสี่ยงจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 มาบันทึกไว้ในแบบสรุปรายงานความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM5)
ช่องที่ (7) อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข ให้ครบถ้วน

.
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