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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับเป็น
เครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพ่ือให้ระดับและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือควบคุมได้ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

       กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
           ปรับปรุง 2565  
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ            
การตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญและใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางใน                
การบริหารและด าเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมดให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา การวิจัยและพัฒนา              
องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึง           
การบรรลุตามยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะท าให้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มี           
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. หัวหน้าส่วนราชการ 1. พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง 
5. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานทราบเพื่อน าไปสู่            
การปฏิบัติ 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสีย่ง 

3. ผู้บริหารในหน่วยงาน 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
3. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

4. บุคลากรในหน่วยงาน  1. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความส าคัญท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
2. ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ควำมหมำยและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยง  

1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด
จากผลกระทบที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์  

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยต้องระบุได้ด้วยว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือ          
จะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/ มาตรการ/ แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และบริบทขององค์กร 

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ             
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง ซึ่ง โอกำสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วท าให้ทราบระดับของควำมเสี่ยง 
(Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า 

4. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการ                 
ที่น าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรก าหนด   

5. กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้ าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์             
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมี            
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 



 

4 
 

6. กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการด าเนินการ
ตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

6.1 การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด              
ความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ตั้งแต่แรก เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน เป็นต้น 

6.2 การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหายหรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น 

6.3 การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น          
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี 

6.4 การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหายหรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

7. ปัญหำ (Problem) หมายถึง ช่องว่าง (Gap) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ กับ สิ่งที่ต้องการจะเป็น / 
คาดหวัง 
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัญหำ (Problem) และควำมเสี่ยง (Risk) 

 เนื่องจากมักมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และมักมีการน าปัญหามาระบุเป็นความเสี่ยงอยู่เสมอ ดังนั้นจึง
ได้แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาและความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้ 

รำยกำร ปัญหำ ควำมเสี่ยง 

กำรเกิดเหตุกำรณ์  
(เทียบกรอบเวลำ) 

เกิดเหตุการณ์อยู่ในปัจจุบัน  ยังไม่เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือ
อาจเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต (แต่
ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน) 

 มีความไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือ
เกิดข้ึนก็ได้ในอนาคต 

กำรเกิดควำมเสียหำย 
สูญเสีย (ผลกระทบ) 

ได้รับผลกระทบเชิงลบ เกิดความ
สูญ เสี ย  ความ เสี ยหายแล้ ว ใน
ปัจจุบัน 

ยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ยังไม่เกิด
ความสูญเสีย ความเสียหาย ในปัจจุบัน 

กำรจัดกำร/แก้ไข หรือ 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 เชิงรับ (แก้ไข) 

 ใช้ กระบวนการแก้ ไขปัญหา 
(Problem Solving) ผ่านกลไก
การบริหารจัดการองค์กร ตาม
สายการบังคับบัญชา ที่มีอ านาจ
หน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบตาม
โครงสร้างองค์กร โดยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของปัญหา และระดับ
ความรุนแรงของปัญหา 

 สามารถด าเนินการจัดการและ
แก้ไขปญัหาได้โดยทันที 

 เชิงรุก (ป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ) 

 ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) โดยการก ากับ
ดู แลของคณะกรรมการบริ ห า ร         
ความเสี่ยงและผู้บริหารของคณะ 
และส่วนงาน 

 สามารถด าเนินการจัดการ ก ากับดูแล 
มีระบบควบคุมภายในที่ดี ต่อปัจจัย
เสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุเสี่ยง (Risk 
Cause) ที่ ส า คั ญ  ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ
ตอบสนองที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
ความเสี่ยงเกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ ในระดับที่สามารถรับมือได้  
ยอมรับได ้
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ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

วิเคราะห์ และระบุความเส่ียง ประเมินโอกาส
และผลกระทบ และจัดล าดับความเส่ียง 

 

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาแผนบริหารความเส่ียง 

ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

รายงานผลการบริหารความเส่ียง 

กองตรวจสอบภายในสอบทาน 
ผลการบริหารความเส่ียง 

น าผลการด าเนินงานมาใช้วางแผน 
การด าเนินงานในรอบปีถัดไป 

 

ระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

                      ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ                                ผู้รับผิดชอบ 
                   

 
 
 
 
 

   
 
 

 
    
 

 
              

    
 

                
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 

กองตรวจสอบภายใน 

บุคลากรในแต่ละกอง/คณะ/ส านัก 
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ส่วนที ่2 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี              
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมแนวทำง COSO 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหาร            
ความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของคณะกรรมการ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ตามภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO 

องค์ประกอบของกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน สรุป
สาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ ได้ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการบริหารจัดการ 
ประกอบจากหลายปัจจัย อาทิ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิงานของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น จึงจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องศึกษาและ                   
ท าความเข้าใจร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการท าความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญของมหาวิทยาลัย
ทั้งจากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ควรพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร               
ความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เพ่ือ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
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3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก  

 ปัจจัยภายใน อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้
ความสามารถทักษะของบุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 ปัจจัยภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง 
เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมความเชื่อม่ันในภาพลักษณ์ เป็นต้น  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดย          
การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ร่วมกัน 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถใช้ใน 
การจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร               
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ
ความเสี่ยง ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ  1) การยอมรับ                
2) การลด/ควบคุม 3) การยกเลิก/หลีกเลี่ยง และ 4) การกระจาย/โอนความเสี่ยง 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้                
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ล าดับขั้นตอนนี้ถือว่ามี
ความส าคัญเพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน เพราะจะ
มีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) มหาวิทยาลัยจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผล                   
การด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ประเภทของควำมเสี่ยง  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย          
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 
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2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจาก                    
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/ อุปกรณ์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ                  
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท า              
นิติกรรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (Objective Setting) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเปรียบเสมือนทิศทาง

และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยง 
ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานประจ าที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความส าเร็จตามคาดหวัง โดยมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้  

1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ และหรือสอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ งานประจ าที่ส าคัญของหน่วยงาน 

1.2 ก าหนดค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานยอมรับได้  

ขั้นตอนที่ 2  กำรระบุควำมเสี่ยง/เหตุกำรณ์ (Risk Identification) 
เป็นการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส (กระทบเชิงบวก) และ
ความเสี่ยง (กระทบเชิงลบ) ให้ระบุออกมาและแยกแยะให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย รวมถึงการท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านของปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุ 
ความเสี่ยง (Risk Cause) และด้านผลกระทบ ผลที่จะตามมา (Consequences) หากเหตุการณ์ความเสี่ยง
เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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2.1 ด าเนินการระบุรายการความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญ ทั้งนี้หากมีรายการความเสี่ยงในกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจ านวนหลายรายการควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องระหว่างกัน ซึ่งจะ
ท าให้สามารถคัดเลือกความเสี่ยงหลักขึ้นมาบริหารจัดการอย่างมุ่งเป้า  (Focus) และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ท าให้สามารถบริหารจัดการครอบคลุมความเสี่ยงย่อยอ่ืนๆ ได้อีกด้วย  

2.2 วิเคราะห์ และคัดเลือก ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) / สาเหตุเสี่ยง (Risk Causes) ส าคัญที่จะท า
ให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก โดยแสดง                   
ความเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล และหากมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.3 วิเคราะห์ผลกระทบและผลที่จะตามมา (Consequences) หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคต 

ขั้นตอนที่ 3  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเพ่ือหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับ การด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงมี
ขั้นตอน ดังนี้  

3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน               
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสามารถก าหนด
ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจ            
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะ
เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือ
ก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง  

ตัวอย่างการก าหนดแนวทางพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

3.1.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
1) กรณีเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 
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2) กรณีเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย (เชิงคุณภำพ / เชิงปริมำณ) 

5 สูงมาก สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ / > 1 ล้านบาท 
4 สูง สูญเสียทรัพย์สินมาก / > 1 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง สูญเสียทรัพย์สิน / > 50,000 – 1 แสนบาท 
2 น้อย สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย / ไม่เกิน 10,000 บาท 

2) ด้านเวลา 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 6 เดือน 

4 สูง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 – 6 เดือน 

3 ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 – 4 เดือน 

2 น้อย ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 2 – 3 เดือน 

1 น้อยมาก ท าให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 
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3) ด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อหลายกระบวนการหลักและการด าเนินงานหลักของ
มหาวิทยาลัย 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการหลักบางรายการในระดับมหาวิทยาลัย 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อหลายกระบวนการหลักและการด าเนินงานหลักระดับ       
หน่วยงาน 

2 น้อย มีผลกระทบต่อกระบวนการหลักบางรายการในระดับหน่วยงาน 

1 น้อยมาก มีผลกระทบให้กระบวนการระดับหน่วยงานเกิดความล่าช้า คลาดเคลื่อน 
เปลี่ยนแปลงจากเป้าหมายเล็กน้อย 

4) ด้านจ านวนบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลังมากกว่า ร้อยละ 25 
4 สูง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลังมากกว่า ร้อยละ 20 
3 ปานกลาง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลังมากกว่า ร้อยละ 15 
2 น้อย ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลังมากกว่า ร้อยละ 10 
1 น้อยมาก ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลังมากกว่า ร้อยละ 5 

5) ด้านคุณภาพของบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ 55 ของงาน 
4 สูง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ 50 ของงาน 

3 ปานกลาง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ 40 ของงาน 

2 น้อย เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ 30 ของงาน 

1 น้อยมาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ 20 ของงาน 
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6) ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต 
4 สูง มีการบาดเจ็บถึงข้ันพักงาน / พักการเรียน 
3 ปานกลาง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรียน 
2 น้อย มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 

7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีภายในหน่วยงาน และขยายออกไปสู่สื่อ
สาธารณะภายในประเทศ และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง 

4 สูง เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีภายในหน่วยงาน และขยายออกไปสู่สื่อ
สาธารณะภายในประเทศเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ปานกลาง  

3 ปานกลาง เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีภายในหน่วยงานและภายในประเทศใน
วงจ ากัด และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อย 

2 น้อย เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีภายในหน่วยงานและภายในประเทศใน
วงจ ากัด และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเล็กน้อย 

1 น้อยมาก เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีภายในหน่วยงานเท่านั้น 

8) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 0 – 1.50  
4 สูง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 1.51 – 2.50 

3 ปานกลาง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2.51 – 3.50 

2 น้อย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 3.51 – 4.50 

1 น้อยมาก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 4.51 – 5.00 
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9) ด้านการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

4 สูง การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหา อุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดเล็กน้อย 

3 ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย แต่การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2 น้อย บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานเพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาด
หรือมีปัญหาอุปสรรค 

1 น้อยมาก การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ า ตามภาพท่ี 2 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

3.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจาก             
ความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

3.2.1 พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ 

ผล
กร

ะท
บท

ี่จะ
เก

ิดข
ึ้น 
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3.2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และ            
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ              
ความเสี่ยงในระดับใด 

3.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญ
ให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดย 

 

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการค านวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ า และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

1) ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีเขียว (      ) ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่ควรมี             
การติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพราะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับต่ า 

2) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (      ) แต่จ าเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดี ก ากับดูแล และติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือไม่ใหร้ะดับความเสี่ยงสูงขึ้นจนส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานมากข้ึนในอนาคต 

3) ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน ก าหนดเป็นสีส้ม (      ) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะมี
โอกาสสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานในระดับสูง  

4) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน ก าหนดเป็น
สีแดง (      ) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพ่ือลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานสูงมาก  

 

ระดับควำมเสี่ยง (R) = โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (L) x ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
(I)ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 
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ขัน้ตอนที่ 4 กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
 เป็นการน าความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน) ในระดับสูงและ          

สูงมาก มาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ ลด กระจาย/ถ่ายโอน หรือหลีกเลี่ยง) รวมถึงจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยง และน าไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญ เพ่ือลดระดับความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยวิธีการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 แนวทาง ดังนี้ 

4.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้              
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  

4.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง 
การปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 

4.3 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง ความเสี่ยงที่
สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

4.4 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขในการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 
การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) ซึ่งจะท าให้เห็นสิ่งที่ต้องด าเนินการว่ามี
วัตถุประสงค์ในการลดโอกาสเกิด (Likelihood) หรือลดผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง เพ่ือที่จะท าให้
ระดับความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัยในความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และสูงมาก และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด   

ขั้นตอนที่ 6 กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 
 การติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่มีความส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลไกกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ทราบถึงสถานะของการจัดการ การด าเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมว่ามีการด าเนินการตามที่มอบหมายไว้หรือไม่ มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ ผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ซึ่งเป็นเสมือนตัวเตือนภัย ตัวบ่งชี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมี
แนวโน้มในระดับที่น่ากังวลใจหรือไม่อย่างไร รวมถึงผลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ว่าสามารถลดลง          
ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้แล้วหรือยัง เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจพิจารณาทบทวนในการปรับเปลี่ยนแผน
จัดการ กิจกรรมควบคุมและสั่งการมอบหมายด าเนินการที่ส าคัญที่สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์  
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ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง หรือ KRI ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวชี้วัดก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นเสมือน
สัญญาณแจ้งเตือนภัย เพ่ือให้เกิดการจัดการได้เร็ว ได้ทันกาลก่อนที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

กำรก ำหนด KRI ที่ด ี
1. ควรสะท้อน แจ้งเตือนความเสี่ยงได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถเก็บข้อมูล และสะท้ อน               

ความเสี่ยงได้พอสมควร เพ่ือสามารถเตือนภัยได้ทันเวลา อาทิ รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น 
2. ควรมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ไม่ควรมีมากเกิน เพราะมีต้นทุนในการเก็บข้อมูล และบางครั้ง KRI            

1 ตัว อาจสามารถตอบได้มากกว่า 1 ความเสี่ยง 
3. ควรเก็บได้ง่าย สะดวก ชัดเจน และตรงประเด็น 
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แบบประเมินควำมเสี่ยง 

หน่วยงำน............................................................................................................................. .. 

วัตถุประสงค ์
+  

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมเสี่ยง 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

กำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

KRI  
(สัญญำณเตือนภัย) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รับรองข้อมูล 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
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ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลตำมแบบประเมินควำมเสี่ยง  

1. (1) หมายถึง ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญที่กังวลใจว่าจะไม่บรรลุผลตามท่ีต้องการ (ทั้งจาก
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ งานประจ าส าคัญ)   

2. (2) หมายถึง ระบุเหตุการณ์ที่กังวลใจว่าอาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่
บรรลุผลตามที่ต้องการ (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน) 

3. (3) หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
   ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
   ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

4. (4) หมายถึง ระบุเฉพาะนโยบาย / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม / งาน และสิ่งที่ได้ด าเนินการ
อยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่รวมสิ่งที่จะด าเนินการในอนาคต 

5. (5) หมายถึง พิจารณาระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบที่คงเหลือ หลังจากด าเนินการตาม 
“การควบคุมที่มีอยุ่ (4)” จากเกณฑ์การประเมินโอกาสการเกิด และผลกระทบ 

   1-4  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงต่ า 

   5-9  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

   10-15  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูง 

   16-25 หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

6. (6) หมายถึง การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
   การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) 
   การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
   การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 

7. (7) หมายถึง นโยบาย / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม / งาน  ที่ต้องท าเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาส
เกิดหรือลดผลกระทบ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

8. (8) หมายถึง ก าหนด KRI (ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง) แจ้งเตือนภัยก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ส่วนใหญ่
เป็นตัวชี้วัดน า (Leading Indicator) และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับระดับที่ยอมรับ
ได้ของมหาวิทยาลัย 

9. (9) หมายถึง ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการตาม “มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม (7)” ให้
แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ 

10. (10) หมายถึง ระบุชื่อกลุ่ม และชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบของงานนั้นๆ  
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

หน่วยงำน............................................................................................................................. .. 

ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
กำรประเมิน 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงคงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รับรองข้อมูล 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

2
3
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ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

1. (1) หมายถึง น าข้อมูล “ความเสี่ยง (2)” จากแบบประเมินความเสี่ยงมาใส่   

2. (2) หมายถึง น าข้อมูล “ประเภทความเสี่ยง (3)” จากแบบประเมินความเสี่ยงมาใส่ 

3. (3) หมายถึง น าข้อมูล “การประเมินความเสี่ยง (5)” จากแบบประเมินความเสี่ยงมาใส่ 

4. (4) หมายถึง น าข้อมูล “มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม (7)” จากแบบประเมินความเสี่ยงมาใส่ 

5. (5) หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน “มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม” 

6. (6) หมายถึง พิจารณาระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบที่คงเหลือ ภายหลังจากการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง   
1-4  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงต่ า 

5-9  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

10-15  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูง 

16-25 หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

7. (7) หมายถึง ระบุชื่อกลุ่ม และชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบของงานนั้นๆ  
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ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในแบบประเมินควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
+  

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมเสี่ยง 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

กำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

KRI  
(สัญญำณเตือนภัย) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
จัดตั้ง
หลักสูตร
เทคโนโลยี
การหมักใน
อุตสาหกรรม
อาหารให้
เป็นศูนย์ของ
การฝึกทักษะ 
โดยจัดตั้ง
หลักสูตร
ระยะสั้น 
เน้นการเสริม
ทักษะเฉพาะ
ด้าน 

- หลักสูตรไม่ตรงตาม
ความต้องการของโลก
ปัจจุบัน 
- หลักสูตรเน้นการเรียน
วิชาบรรยายระยะยาว 
- หลักสูตรขาดการเสริม
ทักษะที่ชัดเจนให้กับ
ผู้เรียน 

S - สอบถามความ
ต้องการของ
อุตสาหกรรม 

4 x3 
สูง 

ลดความเส่ียง - จัดตั้งหลักสูตรที่เน้น      
การฝึกทักษะเฉพาะทางตาม
ระบบอุตสาหกรรมที่ผู้เรียน
สนใจ 
- ร่วมมือกับเอกชนใน         
การจัดตั้งหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมนี ้
- จัดตั้งหลักสูตรส าหรับ
ส่งเสริมการท าธุรกิจส่วนตวั   

- ร้อยละขององค์กรที่
รับผู้เรียนไปร่วม
ท างาน 
- ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถจัดตั้งธุรกิจ
ส่วนตัวได้ 

ตุลาคม 2564-
มิถุนายน 2565 

นางสาว..... 
กลุ่ม.......... 

 

 

  

2
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วัตถุประสงค์ 
+  

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมเสี่ยง 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

กำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

KRI  
(สัญญำณเตือนภัย) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตใน
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

บัณฑิตขาดทักษะของ
การเป็นผู้ประกอบการ 

S - การพัฒนาหลักสูตร
ทางปฏิบัติการ 
- การศึกษาดูงาน 
- การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- มีการเชิญวิทยากร
ในวิชาชีพให้ความรู้
และประสบการณ์แก่
นักศึกษา 

4 x 4 
สูงมาก 

ลดความเส่ียง - ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร       
แต่ละคณะปรับปรุง
หลักสูตรโดยเพิ่มกลุ่มวิชา 
ที่เกี่ยวกบัการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- มหาวิทยาลัยก าหนด
นโยบายให้วิทยาเขตเชิญ
ศิษย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการมาเป็น        
ที่ปรึกษาเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเรียน
และการการท างานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับ
นักศึกษา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ ต่ า
กว่า ร้อยละ 10 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางสาว..... 
กลุ่ม.......... 

 
 

2
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ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงและมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ที ่

วัตถุประสงค์ + 
ค่ำเป้ำหมำย 

(วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กังวลใจว่า
จะไม่บรรลุผลตามที่

ต้องการ 

ควำมเสี่ยง 
(เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นท าให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่บรรลุ) 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(การด าเนินการเพื่อให้ลดเหตุการณ์           

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น) 

1 การรับนักศึกษา 
ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษา 

- ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
- การลดลงของผู้สมัครเรียน 

- ท าการประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
- ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
ให้เหมะสม 
- เพ่ิมช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อให้หลากหลายขึ้น 

2 ผู้เรียนลดลง       
ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

- หลักสูตรไม่น่าสนใจ - ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชา       
ที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนรุ่นใหม่ 
- การจัดกิจจรรมเพื่อเชิญชวนให้
นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 

3 การลงทะเบียน
ล่าช้า 

- ระบบลงทะเบียนล่ม - วิเคราะห์สาเหตุ และจัดท า
แผนพัฒนาระบบลงทะเบียน 
- ทดสอบระบบก่อนน ามาใช้จริง 

4 การตรวจเช็คพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์สูญหาย - จัดท าทะเบียนผู้รับผิดชอบรายบุคคล 
เพ่ือให้เกิดการดูแลอย่างจริงจัง 

5 การไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 

- เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

- ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารกฎ 
ระเบียบ ให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
- จัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อ         
การน าไปใช้งานได้จริง 

6 การจัดประชุม
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

- มีผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติและ
นานาชาติที่จัดขึ้นน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ต้องการมาก 

- ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึง ดึงดูดใจ และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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ที ่

วัตถุประสงค์ + 
ค่ำเป้ำหมำย 

(วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กังวลใจว่า
จะไม่บรรลุผลตามที่

ต้องการ 

ควำมเสี่ยง 
(เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นท าให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่บรรลุ) 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(การด าเนินการเพื่อให้ลดเหตุการณ์           

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น) 

7 ผลผลิตงานวิจัย
และการเผยแพร่
งานวิจัยมีจ านวน
น้อยลง 

- งานวิจัยมีจ านวนลดลงทั้งปริมาณ
และคุณภาพ 

- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยให้เข้าถึงนักวิจัย
เป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
- จัดสรรเงินงบประมาณของคณะเพ่ือ
การวิจัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัย
ที่เป็นทีม 
- สร้างแรงจูงใจการผลิตบทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดย
สนับสนุนเงินทุนส าหรับการตีพิมพ์และ
น าเสนอผลงานวิจัย 
- ส่งเสริมกิจกรรมหรือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทั้งด้านการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

8 เสริมสร้าง          
และสื่อสาร
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงที่ดี 

- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงานไม่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่
สังคมและกลุ่มเป้าหมาย 

- พัฒนาระบบและกลไก              
การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงการสร้างเครือข่าย         
การประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร 
- ใช้ช่องทางการส่งข่าวสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
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ที ่

วัตถุประสงค์ + 
ค่ำเป้ำหมำย 

(วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กังวลใจว่า
จะไม่บรรลุผลตามที่

ต้องการ 

ควำมเสี่ยง 
(เหตุการณ์ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นท าให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่บรรลุ) 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(การด าเนินการเพื่อให้ลดเหตุการณ์           

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น) 

9 ความปลอดภัย
ด้าน IT 

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกจู่โจม
ด้วยมัลแวร์ 

- แจ้งเตือนภัยผู้ใช้ล่วงหน้าให้ระวัง            
e-mail แปลกปลอม 
- แนะน าการใช้ Antivirus และ            
การ Update Antivirus  

10 ความปลอดภัยใน
สถานที่ 

- ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหาย - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่
ส าคัญ/พื้นท่ีเสี่ยง 

  - เกิดอัคคีภัย - มีแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ าปี
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

  - เกิดความเสียหายจากการช ารุด 
และเสื่อมสภาพของอาคารจนเกิด
อันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

- วางแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่
เพ่ือรับมือความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 

 


