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กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการป้องกันหรือจัดการเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองค์กร เพื่อช่วยลดอุปสรรคหรือขนาดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนภารกิจ 

ของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานและการบริหารเชงิกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

รูปแบบและ 

รอบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจ าปี 

1.  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปี (RM-Plan)  

    ประมาณเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ   

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  

     ประมาณเดือนมีนาคมของปงีบประมาณ   

3.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  

     ประมาณเดือนกันยายนของปงีบประมาณ 

 

 

หลักเกณฑ์/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

- มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (กระทรวงการคลัง) 

- มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  (กระทรวงการคลัง) 

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ , มาตรา 79) 

- พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (หมวด 2  ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล  มาตรา 19) 

- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO 2013 , 2017) 

 

 งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส กองแผนงาน 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562) 
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(RM-Plan) 

(1)   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ช่ือหน่วยงาน  ………...........................................(3)..................................................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

(4)  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ (5) 

ค่าเป้าหมาย (6) 

กลยุทธ์ (7) 
 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

ล าดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเส่ียง  

ผลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบคุมท่ีมีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเส่ียง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเส่ียง 

ดัชนีชี้วัดความเส่ียง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

  (11.1) ปัจจัยภายใน 

 

 

(11.2) ปัจจัยภายนอก 

 

 

      

ลายมือชื่อ ....................................(18).........................................  

(..................................................................................................)   

ต าแหน่ง ..................................... (19)..........................................                      

วัน …………(20)……..…. เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 
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(21)   แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ความเสี่ยง  : (9) 

 (22)   หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5   

4   

3   

2   

1   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเส่ียง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเส่ียงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
(ระดับความเสีย่ง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงนอ้ย (สีเขียว) , ระดับความเสีย่ง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลอืง) , ระดบัความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสีย่ง 13-25 = ความรุนแรงสงูมาก (สีแดง) 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 

(1) แผนบริหารจัดการความเส่ียงและ 

ควบคุมภายใน (RM-Plan)   

คือ แผนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามภารกจิของหน่วยงาน ท่ีมีความเช่ือมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด

มาตรการในการปอ้งกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้(ทุกหน่วยงานรายงาน (RM-Plan) ประมาณเดอืนตุลาคมของทุกปี) 

(2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณท่ีด าเนินการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(3) ชื่อหน่วยงาน คือ ช่ือหนว่ยงานท่ีจัดท าแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   - ระดับหน่วยงาน      :  ช่ือคณะ กอง ศูนย์ หน่วย หรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

- ระดับมหาวิทยาลัย  :  ช่ือหนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา (ตามประเด็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง) 

(4) การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกจิ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีมุ่งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง พันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 5 พันธกิจ ไดแ้ก่  

   1.ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 

2.วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3.บรกิารวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4.ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5.บรหิารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภิบาล และเรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงรว่มกัน 

(5) ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีมุ่งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ดา้น ไดแ้ก่    

   1.ดา้นการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2.ดา้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

3.ดา้นการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

4.ดา้นการเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

5.ดา้นการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

6.ดา้นการบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

(6) ค่าเป้าหมาย คือ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานก าหนด 

(7) กลยุทธ์ คือ กลยุทธต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(8) ล าดับ คือ ล าดับท่ีของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  {กรณีระบุความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดล าดับความเสี่ยงโดยเรียงจากประเด็นท่ีมี ระดับความเสี่ยง  

(โอกาสxผลกระทบ) มากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุดตามล าดับของแต่ละพันธกิจ} 

(9) ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร (อาจจะเกดิหรือไม่ก็ได)้ 

(10) ประเภทความเส่ียง (S-O-F-C-E-G) คือ ประเภทของความเสี่ยง จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1.ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์(Stratey) 

2.ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน (Operation) 

3.ความเสี่ยงดา้นการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources) 

4.ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance) 

5.ความเสี่ยงดา้นเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย (Event/Disaster)    

6.ความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance) 

(11) สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง คือ สาเหตุหรอืท่ีมาของความเสี่ยงท่ีอาจสง่ผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย คือ                                                                    

(11.1) ปัจจัยภายใน      คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานท่ีอาจสง่ผลท าให้เกิดความเสี่ยง  (เช่น วัฒนธรรมหน่วยงาน) 

(11.2) ปัจจัยภายนอก   คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรอืไม่สามารถควบคุมได ้(เช่น เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี) 
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(12) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  เช่น 

   1.ผลกระทบดา้นคุณภาพบัณฑิต (การเรยีน การสอน) 

2.ผลกระทบดา้นคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม 

3.ผลกระทบดา้นการบริการวิชาการ 

4.ผลกระทบดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.ผลกระทบดา้นการเงินและการวางแผนงบประมาณ 

6.ผลกระทบดา้นการบริหารจัดการทรัพยากร 

7.ผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

8.ผลกระทบดา้นช่ือเสยีง/ภาพลักษณ์                                       

9.ผลกระทบดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

10.ผลกระทบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               

11.ผลกระทบดา้นการปฏิบัติงาน 

12.ผลกระทบดา้นอื่นๆ (โปรดระบุ...) 

(13) การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ กิจกรรมหรอืมาตรการท่ีหน่วยงานด าเนินอยู่เพื่อใช้จัดการความเสี่ยงก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  

(14) ระดับความเส่ียงปัจจุบัน 

(ระดับความเสีย่ง = โอกาสxผลกระทบ) 

คือ การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง               

โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และประเมินแต่ละความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ 

     ประเมินโอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง (Likelihood)  มีท้ังหมด 5 ระดับ ตามคะแนนความรุนแรง  1  2  3  4  หรอื  5 

     ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  มีท้ังหมด 5 ระดับ ตามคะแนนความรุนแรง  1  2  3  4  หรอื  5 

     ระบุผลการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งไดม้าจากผลคูณของคะแนนโอกาสและคะแนนผลกระทบ  

      พร้อมท้ัง ระบุว่าความเสี่ยงน้ันอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรอืน้อย    

                        ตัวอย่าง           โอกาส  x  ผลกระทบ  =  ระดับความเสี่ยง 

                                              2     x        5       =        10 (สูง)       

                        หมายความว่า  ประเด็นความเสี่ยงน้ันๆ มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (2) และผลกระทบของความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (5) 

ดังน้ัน ผลคูณของคะแนนโอกาสและผลกระทบจึงมีค่าเท่ากับ 10 เมื่อพิจารณาตามตารางการประเมินระดับความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับความเสี่ยง (สูง) เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ระดับความเส่ียง = โอกาส x ผลกระทบ 

   ระดับความเส่ียง

คะแนน 13-25 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

สูงมาก  (สแีดง) 

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงอย่างเรง่ดว่น เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับไดแ้ละไม่กลับเพิ่มสูงข้ึน 

   ระดับความเส่ียง

คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

สูง  (สสีม้)       

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับไดแ้ละไม่กลับเพิ่มสูงข้ึน 

   ระดับความเส่ียง

คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

ปานกลาง (สเีหลอืง)   

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานสามารถยอมรับได้ แต่ต้องด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงาน 

ท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดน้อยลงและไม่กลับเพิ่มสูงข้ึน  

   ระดับความเส่ียง

คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

น้อย  (สเีขียว)     

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งอาจด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงานท่ีมีอยู่  

เพื่อควบคุมหรอืลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป และปอ้งกันไม่ให้กลับเพิ่มสูงข้ึน 

5 1x5=5 2x5=10 3x5=15 4x5=20 5x5=25

4 1x4=4 2x4=8 3x4=12 4x4=16 5x4=20

3 1x3=3 2x3=6 3x3=9 4x3=12 5x3=15

2 1x2=2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5x2=10

1 1x1=1 2x1=2 3x1=3 4x1=4 5x1=5

1 2 3 4 5

ผลกระทบของความเส่ียง (ผลกระทบ)

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (โอกาส)



 

(หน้า -6-) 

 

 

(15) วิธีการ/มาตรการจัดการความเส่ียง คือ วิธกีารหรอืมาตรการท่ีใช้จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกเหนือจากมาตรการของการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ตาม (13) 

(16) ดัชนีชี้วัดความเส่ียง  

(Key Risk Indicator ; KRI) 

คือ ตัววัดท่ีน ามาใช้เป็นตัวเตือนภัยลว่งหน้า เพื่อช่วยในการระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและสง่ผลกระทบกับกิจกรรมหรอืการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(17) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ   

 ก าหนดเสร็จ     คือ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงตามมาตรการท่ีก าหนดไว้  

(เช่น วันเดอืนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงประจ าปี  30 กันยายน ......)   

 ผู้รับผิดชอบ คือ หน่วยงาน สว่นงาน หรอืผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการบรหิารความเสี่ยง 

(18) ลายมือชื่อ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือช่ือคณบด ีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหนว่ยงาน (ในแต่ละประเด็นความส่ียง)  

   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือช่ือรองอธิการบดท่ีีก ากับดูแล (ในแต่ละประเด็นความส่ียง) 

(19) ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งของผูล้งลายมอืช่ือ   

(20) วัน เดือน ปี คือ วันเดอืนปีท่ีรายงาน 

(21) แบบการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(โอกาสxผลกระทบ) 

คือ การประเมินค่าระดับโอกาสและค่าระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง 

(22) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเส่ียง คือ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินค่าระดับคะแนนโอกาส (L) และระดับคะแนนผลกระทบ (I) ของความเสี่ยง จากน้อยไปมาก (1 – 5) ตามล าดับ  

 (ของแต่ละความเสี่ยง)  อาจเป็นข้อมูลท่ีใช้วัดในเชิงคุณภาพหรอืเชิงปรมิาณ 

    

 



(RM-Plan) 

(หน้า -7-) 

-ตัวอย่าง-  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ …………2563..……….. 

ช่ือหน่วยงาน  ………....................................มหาวิทยาลัยพะเยา................................................………… 

การบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ 6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย 1. รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนด าเนินการที่ดี 

 

ล าดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเส่ียง  

ผลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบคุมท่ีมีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเส่ียง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเส่ียง 

ดัชนีชี้วัดความเส่ียง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 รายได้จากการ 

จัดการศึกษาของ

มหาวทิยาลัยลดลง 

F (ด้านการเงิน 

และทรัพยากร) 

ปัจจัยภายใน 

จ านวนนิสิตท่ีรับเข้า 

ไม่เป็นตามประมาณการท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ปัจจัยภายนอก 

1. อัตราการเกิดลดลง 

2. จ านวนผู้เรียนจากระดับชั้น

มัธยมศึกษาลดลง 

3. มกีารจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรเดียวกัน 

หลายสถาบัน 

ด้านการเงิน 

และการวางแผน

งบประมาณ 

(รายได้จากการ 

จัดการศึกษา 

ไม่เพียงพอต่อ 

การบริหารจัดการ) 

1. มีโครงการ 

การรับนิสิตเฉพาะ

สาขาวิชาตาม

กลุ่มเป้าหมาย 

2. จัดท า MOU กับ

สถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอน

ปลายเพื่อรับนักเรียน

ท่ีเรียนจบชั้น ม.6  

เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

 

5X5=25 

(สูงมาก) 

1. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน 

(Non-degree program) ท่ีมี

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรวิชาชีพ 

2. พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือและท างานร่วมกันกับ

หน่วยงานเอกชนหรือองค์กร

ภาครัฐอื่น ๆ ในการพัฒนา

หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต

และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ตามมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ ตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. จ านวนผู้สมัคร

เรียนลดลง ร้อยละ... 

2. รายงานรายได้จาก

การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในปีท่ี

ผ่านมาลดลง 

ร้อยละ...  

3. จ านวนหลักสูตร

ออนไลน์ภายนอก

เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

4. จ านวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ัวประเทศลดลง  

30 กันยายน 

2563 / 

รองอธิการบดี

ฝ่าย…………….  
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ล าดับ ความเส่ียง 

ประเภท 

ความเส่ียง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเส่ียง  

ผลกระทบ 

ของความเส่ียง 

การควบคุมท่ีมีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเส่ียง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเส่ียง 

ดัชนีชี้วัดความเส่ียง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 3. มีการวางแผนการจัดหา

รายได้จากการวิจัย,บริการ

วิชาการเพิ่มขึน้ 

 
 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  

(..................................................................................................)   

ต าแหน่ง .....................................................................................                      

วัน ………………..…. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 
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-ตัวอย่าง-  แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ความเสี่ยง  :  รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง 

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง  

- รายรับที่ได้รับหรือเกิดขึน้จริงน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 
เกิดขึน้ทุกปีงบประมาณ 

รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึน้จนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบในการด าเนินงานที่มิใช่เพื่อการลงทุน หรือ 

มีรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปช าระได้ 

4 
เกิดขึน้ทุก 2 ปีงบประมาณ 

รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้  

แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้น ามาใช้ได้ 

3 
เกิดขึน้ทุก 3 ปีงบประมาณ 

รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ  

แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย 

2 
เกิดขึน้ทุก 4 ปีงบประมาณ 

รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ  

โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1 เกิดขึน้ทุก 5 ปีงบประมาณ รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเส่ียง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเส่ียงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
(ระดับความเสีย่ง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดบัความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงนอ้ย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสีย่ง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสีย่ง 13-25 = ความรุนแรงสงูมาก (สีแดง) 



 


