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บทที่ 1 

ขอบเขตทั่วไป 

 

เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง เทคโนโลยีและนวัตกรรมตา่งๆ  

เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหก้ารด าเนินงานขององค์การตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งแข่งขันกัน

รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญมากในการบ่งช้ีความเจรญิก้าวหน้าและความอยู่รอดของ

องค์การ การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถาบันการศกึษา จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งที่

สามารถท าให้การด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบันการศกึษาบรรลุเป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการวิเคราะหแ์ละคาดการณใ์นอนาคตภายใต้หลักเหตุและผล   

เพื่อก าหนดหลักการและวิธีการ  ลดหรอืป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน  นอกจากนี ้

การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ด ีซึ่งจะมีการด าเนินงานบนพืน้ฐาน            

2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง ( Risk 

Management)  

การด าเนินการดา้นการบริหารความเสี่ยง จงึเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการด าเนินงานของ

สถาบันการศึกษา และเป็นการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ตามคู่มอืการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษา  พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 องค์ประกอบ

ที่ 5 (การบริหารการจัดการ) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้

สถานศกึษาทุกแห่งจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษาท าหนา้ที่ประเมนิคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา 

และสถาบันอุดมศกึษาต้องรายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบัน 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 มี

มตเิสนอแนะให้  สภาสถาบันอุดมศกึษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแหง่จัดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าสถาบันขึน้ โดยมีหนา้ที่และความรับผดิชอบในการจัดวางระบบและด าเนนิการป้องกันความ

เสี่ยง โดยให้มรีะบบการ  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สภา

สถาบันอุดมศกึษาใช้เป็น แนวทางในการบริหารนโยบาย ก ากับดูแลเชงินโยบายตามบทบาทและภารกิจ

ให้เหมาะสมกับสถานภาพ ของแต่ละสถาบันอุดมศกึษา 
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 วทิยาลัยทองสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงตามเหตุผลและความจ าเป็น

ที่กล่าวข้างตน้ จึงได้จัดท าคู่มอืการบริหารความเสี่ยงนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและคณะท างาน ได้มคีวามรู ้ความเข้าใจหลักการ เทคนิค

และ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวทิยาลัย  

  2. เพื่อให้คณะท างานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน  

 3. เพื่อให้มกีารด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง  

 4. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตรข์องวิทยาลัย  

 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในหน่วยงานทุก

ระดับของวิทยาลัย  

ดังนัน้ วทิยาลัยจึงต้องด าเนนิการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูล

ให้ผู้บริหารของวทิยาลัยสามารถตัดสินใจรับมอืกับความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ  

สถานการณ ์ 

 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใน  

ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การนัน้ จึงนิยามค าจ ากัดความการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

 

 1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มคีวามแน่นอน ซึ่งมโีอกาสจะเกิดขึ้นใน

อนาคตและมีผลกระทบก่อใหเ้กิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรอื

เหตุการณท์ี่ไม่พงึประสงค์  ท าให้การด าเนินงานของวทิยาลัยไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์

หรอืวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ทั้งในด้านการจัดการเรยีนการสอน ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม 

ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุง  ศลิปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการและบริการ โดยพิจารณา

จากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  
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 2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตน้เหตุหรอืสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะท าให้

ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก

องค์การซึ่ง องค์การควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง

ในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ ์และบริบทขององค์การ  

  1) ปัจจัยภายใน เช่น  

  - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นเทคโนโลยี เชน่ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 

การล้าหลังของเทคโนโลยี  เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหมเ่กิดขึ้นรวดเร็ว ความผดิพลาดของเทคโนโลยีที่ใช้

ฯลฯ  

  - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นการด าเนินงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ การขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนวัตถุดิบ ความไม่แน่นอน

ของความต้องการ (อุปสงค์)  ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณประจ าปี การไม่ได้รับ

งบประมาณตามที่เสนอขอ กลไกการด าเนินงานไม่เหมาะสม ฯลฯ  

- ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  

- ปัจจัยด้านจริยธรรมของบุคลากร  

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  

  2) ปัจจัยภายนอก เช่น  

  - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นการเมอืงและสังคม เช่น ความตอ่เนื่องในเชิงนโยบาย

ของรัฐบาลการ  แทรกแซงจากบุคคลภายนอก การรว่มมอืเชงินโยบายระหว่างผู้บริหารราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น ความรว่มมอืของผู้บริหารภายใน

องค์การ ความรว่มมอืจากสหภาพแรงงานขององค์การ ความรว่มมอืระหว่างกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

หรอืกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

  - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นการเงนิและเศรษฐกิจ เช่น ราคาน้ ามัน ความผันผวนของ

อัตราดอกเบีย้  ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน ความผันผวน

ของราคาวัตถุดิบ ฯลฯ 

   - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย เชน่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง  ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่ลา้หลัง ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมตทิี่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

  - ปัจจัยเสี่ยงทางดา้นสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เชน่ การก่อความไม่สงบ 

สงคราม น้ าท่วม พายุใต้ฝุน่ โคลนถล่ม แผ่นดนิไหว ภัยแลง้ โรคระบาด ฯลฯ  
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 3. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุ      

ความเสี่ยง และการวิเคราะหเ์พื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของ

องค์การ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

  -โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์( Likelihood) หมายถึง ความถี่หรอืโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณค์วามเสี่ยง  

  -ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

  - ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้

จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ  ความเสี่ยง      

สูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก  

 

 4. การบรหิารความเสี่ยง ( Risk Management) หมายถึง แนวทางในการลดโอกาส

ที่จะเกิดเหตุการณห์รอืความเสี่ยง หรอืลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณค์วามเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่องค์การยอมรับได้ ( Risk Tolerance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนัน้ 

ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่

จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรอืไม่ การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้ ดังนี้  

  1) การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Accept หรอื Take) คือ การรับความเสี่ยงไว้

จัดการเองภายในหนว่ยงานหากท าการวิเคราะหแ์ล้วเห็นวา่ไม่มวีิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมมีาตรการตดิตามอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ เกิดขึ้น  

  2) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง ( Risk Reduction หรอื Treat) หรอืลด

ความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยง คอื ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรอื

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรอืโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยง หรือลด

ความนา่จะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เชน่ การฝกึอบรมบุคลากรใหม้ีความรูเ้พียงพอ 

การก าหนดผูจ้ัดจา้งและผู้รับมอบงานใหแ้ยกจากกัน หรอืลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อ

เหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เชน่ การติดตัง้เครื่องดับเพลิง การส ารองขอ้มูล ( back up) เป็น

ระยะๆ มกีารบันทึกข้อมูลส ารอง  
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  3) การกระจายความเสี่ยง ( Risk Sharing หรอื Transfer) คือ การถ่ายทอด

ความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อื่น/หนว่ยงานอื่นรว่มกันรับผดิชอบ เมื่อเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงขึ้นจะต้องรับ

ผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แตเ่ป็นการ

รับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์การจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การท าประกัน 

(Insurance) การท าสัญญา (Contracts) การรับประกัน (Warranties) การจา้งผู้ด าเนินการภายนอก  

  4) การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance หรอื Terminate) คือ การปฏิเสธ

และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรอืโครงการ

ที่จะน าไปสู่เหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยง  แตม่ีขอ้เสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

แผนงานขององค์การมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  

 กรณี เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้

การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรอืลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มกีิจกรรมการควบคุม

อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

 

 5. การบรหิารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์การ ( Enterprise Risk Management) 

หมายถึง การบริหารปัจจัย  และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ

ของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย โดยใหร้ะดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดย

ค านงึถึงการบรรลุเป้าประสงค์กลยุทธ์ และชื่อเสียงขององค์การเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและ

การมสี่วนรว่มในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ  

 

 6. การควบคุมภายใน (Control) คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝา่ยบริหาร

และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ คู่มือหรอืขั้นตอน การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้น  
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 7. การวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ของวทิยาลัยทองสุขจ าแนกเป็น       

4 ด้าน ได้แก่  

            1) ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ ( Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์  หรอืแผนปฏิบัติการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

หรอืไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ สง่ผลต่อกลยุทธ์ที่

ก าหนดไว้  ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศนแ์ก้ไขปัญหาหรอืการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริ การหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจผิดพลาด  หรอืน าการตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเมอืง เศรษฐกิจ กฎหมาย 

การตลาด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผลเป้าประสงค์และ /หรอื

เป้าหมายขององค์การ  

            2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ( Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด  ซึ่ง 

ถ้าไม่ดพีอ องค์การตอ้งหาวิธีการในการจัดการไมใ่ห้ความเสี่ยงนัน้เกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการหรอืแผนกลยุทธ์ขององคก์าร  

            3) ความเสี่ยงด้านการเงนิ ( Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความไม่พรอ้มใน  เรื่องการเงนิ งบประมาณ และการควบคุมรายจ่ายต่าง  ๆ ที่เกินความจ าเป็น หรอื  

การบริหารการเงนิไม่มปีระสิทธิภาพ  

            4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Risk) หมายถึง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรอืกฎระเบียบที่

มีอยู่ไมเ่หมาะสม  หรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรอืไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

และอาจมผีลตอ่การลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตดิตามผลการปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

 

 8. การติดตามประเมินผล  หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  

และประเมินประสทิธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มคีวามเพียงพอเหมาะสม 

มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
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บทที่ 2 

แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

1. ระดับการบรหิารความเสี่ยง  

วิทยาลัยทองสุขก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ไว้ 2 ระดับ คอื ระดับสถาบัน และ

ระดับคณะ ดังนี้ 

  1.1 ระดับสถาบัน รับผดิชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยทองสุข 

โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ผูอ้ านวยการส านักและคณบดี เป็นกรรมการ โดยมี

ส านักงานตรวจสอบภายใน   เป็นฝ่ายเลขานุการด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของคณะ

กรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ สภาวิทยาลัย  

 1.2 ระดับคณะ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะนัน้ ๆ 

แตง่ตัง้ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและด าเนนิการภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี  

 

 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  

 2.1 หลักการและเหตุผลที่ตอ้งมนีโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 

 เนื่องดว้ยการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศกึษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้มกีารปรับ    

กลยุทธ์ ในการบริหารองคก์ารใหม่ใหม้ีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลง มกีารบริหารจัดการที่มี

ความคล่องตัวและมีเสรภีาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตาม

หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance) ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการ

บริหารจัดการองค์การ ซึ่งจะมีผลใหก้ารบริหารจัดการมีประสทิธิภาพและน าไปสู่การพัฒนา  และ

แขง่ขันได้  

 2.2 วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  

                1) เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ   

ลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ

ตรวจสอบได้  

  2) เพื่อให้วิทยาลัย ฯ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

วิทยาลัยฯ  

 2.3 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการ โดยมีสภาวิทยาลัยท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันอุดมศกึษาให้มี
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ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศกึษาจะท าหนา้ที่บริหารจัดการใหม้ีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล 

ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล  ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ( Good Governance) ดังนัน้ 

สกอ.จงึก าหนดให้มกีารประเมนิองค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) ในตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 มีการน าระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการน านโยบาย

การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  

 2.4 ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  ครอบคลุมความเสี่ยง

ประเภทใดบ้าง  

 วทิยาลัยทองสุขมปีระเภทนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การครอบคลุม

ความเสี่ยง 4 ด้าน โดยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านรายละเอียดดังกล่าวข้างตน้ คือ  

  1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

  2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  

  3) ด้านการเงนิ (Financial Risk)  

  4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)   
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมนิ  และจัดระดับความ

เสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรอืองค์การ 

รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนีจ้ะส าเร็จได้ตอ้งมกีารสื่อสารให้คนในองค์การมี

ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน วทิยาลัย ฯ มีกระบวนการและ

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 

 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ ( Set Objectives) วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้

ส าเร็จหรอืผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนดวัตถุประสงค์มหีลายระดับ ตั้งแตร่ะดับวิทยาลัย 

ลดหลั่นมาเป็นล าดับจนถึงระดับบุคคล 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์การเดียวกัน ตอ้งมคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง  

เดียวกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมตามยุทธศาสตรเ์ป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯ เช่น วิทยาลัยฯ ต้อง

มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ สว่นทิศทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  และ

พันธกิจนัน้ วทิยาลัย ฯ และหนว่ยงานภายในต้องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ

แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องเกี่ยวโยงกันไปจนถึงระดับหนว่ยงานย่อย  

 

2. การระบุความเสี่ยง ( Identify Risks) ในการระบุความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับ

ความหมายของ “ความเสี่ยง ( Risk)” และ “ปัจจัยความ  เสี่ยง (Risk Factor)” ก่อนซึ่งได้กล่าวไว้แลว้

ข้างตน้  

ดังนัน้การระบุความเสี่ยง ( Identify Risks) จงึเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน  

ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามหนา้ที่หลัก หรอืโครงการ/

กิจกรรม  เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง  

 1) สภาพแวดล้อมภายนอกหนว่ยงานและวทิยาลัย ฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงานและวิทยาลัยฯ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
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 2) สภาพแวดล้อมภายในหนว่ยงานและวทิยาลัย ฯ เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ   

การมอบหมาย อ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน  

 

  วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยงมหีลายวิธี  ซึ่งแตล่ะหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้

ตามความเหมาะสม ดังนี ้ 

1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย  

  2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช ้ Check List ในกรณีที่มขี้อจ ากัดด้านงบประมาณและ

ทรัพยากร  

3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหส์ถานการณจ์ากการตัง้ค าถาม “What-if”  

4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหข์ั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญ  

 

 ระดับสถาบัน  

 วทิยาลัยทองสุขได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี รองอธิการบดี

ฝา่ยบริหาร เป็นประธาน ได้จัดประชุมระดมสมอง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  และการวาง

ระบบควบคุมภายในขึน้ โดยแยกเป็นการบริหารความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงนิ 

และด้านกฎระเบียบ  

 ระดับคณะ  

 คณะภายในวิทยาลัยได้ด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ จัดตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของคณะขึ้น มีการประชุมระดมสมอง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และ   

วางระบบควบคุมภายในโดยระบุความเสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ด้าน (หนา้ 137 คู่มอืการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา)  

 

 3. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) หมายถึง การประเมินความเสี่ยงเป็น

กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห ์การประเมิน  และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มผีลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน  หรอืขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน คอื 

 3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ  

ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

(Impact) และระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตล่ะ  
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หนว่ยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึน้ ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑใ์นเชิงปริมาณ

และเชงิคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินจิการตัดสินใจของ

คณะกรรมการฯ  และฝา่ยบริหารของหน่วยงาน  โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับหนว่ยงานที่มี

ข้อมูลตัวเลข หรอืจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะหอ์ย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีขอ้มูลเชงิ

พรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ใหก้ าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพดัง

ตัวอย่าง เช่น 

 

  1)ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่งๆ ( Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนตอ่ครั้งหรอืมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีตอ่ครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีตอ่ครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีตอ่ครั้ง 

 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่งๆ ( Likelihood ) เชงิคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรอืบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) อาจก าหนดไว้ 5 ระดับ 

ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชงิคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชวีิต 

4 ค่อนขา้งรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มกีารบาดเจ็บรุนแรง 

 

 หรอืก าหนดระดับของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหาย เมื่อความเสี่ยงนัน้

เกิดขึ้น โดยได้ให้ความส าคัญต่อผลกระทบ 5 ด้าน ดังนี ้ 

  1. ผลกระทบด้านการเงนิ ( Finance Impact) เป็นการประเมนิผลกระทบของ

การด าเนินงานในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรอืรายจ่ายที่เกิดขึน้เมื่อมีเหตุการณ์รา้ยแรง 

รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือการเพิ่มขึน้ของตน้ทุน/ค่าใช้จ่าย  

  2. ผลกระทบด้านการด าเนินงาน ( Operation Impact) เป็นการประเมนิผล

กระทบต่อความสามารถ ในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์การ รวมถึงผลเสียหาย

จากการปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรอืระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม  

  3. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) เป็นการประเมนิผลกระทบ 

ต่อการสูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการด าเนินงานหรอืการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรอืข้อบังคับ 

รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งสง่ผลต่อ

ความเช่ือม่ันและความพึงพอใจของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล 

ประชาชนผู้รับบริหาร ฯลฯ 

  4. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Impact) เป็น

การประเมนิผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ภายในองค์การ ตัวอย่างเชน่ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information technology) มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากท าให้การ

ด าเนนิงานหยุดชะงัก 2 ช่ัวโมง เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับน้อย  

  5. ผลกระทบด้านบุคลากร ( Personnel Impact) เป็นการประเมนิผลกระทบที่มี

ผลตอ่คุณภาพชวีิต บุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และการถูกลงโทษทางวินัย  
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 การพิจารณาระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หนว่ยงานเป็นผูพ้ิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยง

นั้นเกิดผลกระทบในด้านใดได้บ้าง ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน ตอ้งให้ระดับผลกระทบทุกด้าน 

แล้วมาเฉลี่ยระดับผลกระทบ โดยให้ระดับคะแนนเทียบกับค่าช่วงคะแนนเฉลี่ย  

 

 3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

 ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแตล่ะปัจจัยที่ระบุมาประเมินโอกาส 

(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงตา่ง  ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรอืมูลค่าความ

เสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง  เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยใหห้นว่ยงานสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรได้

อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน  หรอืเวลาที่มจี ากัด โดยอาศัยเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้

ข้างตน้ ซึ่งคณะกรรมการประเมินของหนว่ยงาน  ควรเป็นผู้มคีวามรู ้ความช านาญ และมีประสบการณ์

ในเรื่องนัน้ๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมนิโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความ

เสี่ยงนั้น อาจใชค้ะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรอืให้แตล่ะคนเป็นผู้ใหค้ะแนน แล้วน าคะแนนนัน้มา

หาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้มขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

  1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณต์่างๆ ( Likelihood) ว่ามี

โอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดนัน้มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด  

  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ( Impact) ที่มผีลตอ่

วิทยาลัย ฯ / หนว่ยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่

ก าหนด  

 

 3.3 การวเิคราะห์ความเสี่ยง  

 เมื่อหนว่ยงานพจิารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ(์ Likelihood) และความรุนแรง

ของผลกระทบ ( Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว้  ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์  ระหว่าง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อวทิยาลัยฯ/หนว่ยงาน ว่าก่อใหเ้กิดระดับของ

ความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้หนว่ยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดที่เป็น

ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
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 3.4 มาตรการการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการแล้ว 

 กิจกรรมการควบคุม หมายถึงกระบวนการ วธิีปฏิบัติงานต่าง  ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่า

ผูร้ับชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถชว่ยป้องกันและช้ีให้เห็น

ความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ

เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานอยู่แลว้ เชน่ การอนุมัต ิการลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวน

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหนา้ที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มี

การแบ่งประเภทการควบคุมได้ 4 ประเภท คือ  

  1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน ( Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่

ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตัง้แต่แรก เชน่ การอนุมัตกิารจัดโครงสร้าง

องค์กร การแบ่งแยกหนา้ที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ขอ้มูล ทรัพย์สนิ ฯลฯ  

  2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ ( Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่

ก าหนดขึ้น  เพื่อค้นพบข้อผพิลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห ์การยืนยันยอด การ

ตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ  

  3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่สง่เสริม

หรอืกระตุน้ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ เชน่ การให้รางวัลแก่ผู้มผีลงานดี เป็นต้น  

  4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข ( Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนด

ขึน้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถู้กต้อง หรอืเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดขอ้ผดิพลาดซ้ าอีกใน

อนาคต เชน่ การเตรียมเครื่องมอืดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายใหน้้อยลงหากเกิด

เพลิงไหม้ เป็นต้น  ส าหรับแนวทางของวิทยาลัยทองสุขตามคู่มอืนี ้หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว 

หนว่ยงานจะท าการวิเคราะหก์ารควบคุมที่มอียู่เดิมก่อน วา่ได้มกีารจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง

ดังกล่าวข้างตน้ไว้แล้วหรอืไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดอยู่คอ่นข้างมากมาพิจารณาว่าเพียงพอ

หรอืไม่  

 

 3.5 การบรหิารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการหรอืแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ

ในวิทยาลัย ฯ หรอืคณะ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มกีิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

หรอืที่มอียู่แตย่ังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง    
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มีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรอืน าผลมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณไ์ด้ ทั้งนีข้ึน้อยู่

กับดุลยพินจิของฝา่ยบริการผู้รับผดิชอบ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีการ จัดการความเสี่ยงมหีลายวิธี ดังนี้  

  1) การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance หรอื Take) เป็นการยอมรับความ

เสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากไม่คุม้ค่าในการจัดการควบคุมหรอืป้องกันความเสี่ยงที่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ

สร้างระบบควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดว้ยวิธีนี้ก็จะต้อง

ติดตามเฝา้ระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  

  2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction หรอื Treat) เป็นการ

ปรับปรุงระบบการท างานหรอืออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรอืลดผลกระทบให้

อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ เชน่ การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน การจัดท า

คู่มอืการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

  3) การกระจายความเสี่ยง หรือหารโอนความเสี่ยง ( Risk sharing หรอื

Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท า

ประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน  กับบริษัทประกัน หรอืการจา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง

แทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

  4) การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance หรอื Terminate) เป็นการจัดการ

กับความ เสี่ยงที่อยู่ในระกับสูงมาก และหนว่ยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จงึตอ้งตัดสินใจยกเลิก

โครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อใหเ้กิดความเสี่ยงนั้นไป  

 วธิีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหนว่ยงานอาจมคีวามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ของวทิยาลัยทองสุขจะด าเนนิการหามาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับการจัดการ  ความเสี่ยงเพิ่มเติม และพจิารณาประเมินระดับความเสี่ยงที่คาด หลัง

ด าเนนิการตามมาตรการเพิ่มเตมิไว้ด้วย  แตบ่างกรณีก็จะใช้วธิีการโอนความเสี่ยง เช่น การท าประกัน

อุบัติเหตุใหก้ับบุคลากร และนักศกึษา เป็นต้น 

  

 3.6 การรายงาน ( Report) เป็นการรายงานผลการวิเคราะห ์ประเมนิ และบริหาร

จัดการความเสี่ยง วา่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หรอืไม่ ถ้ายังมีเหลอือยู่ มอียู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก

เพียงใด และมีวธิีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอ  ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ 

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนีก้ารบริหารความ  เสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ตอ้งได้รับการ

สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการ  ประเมินความเสี่ยงและน าความ

เสี่ยงที่ยังเหลอือยู่ในระดับสูงมาก และ/หรอืสูงมาก าหนดวิธีการจัดการ  ความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท า

รายงานแจ้งฝา่ยบริหารทราบต่อไป  
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  3.7 การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review)  

           3.7.1 การตดิตามผล เป็นการตดิตามผลภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการ

บริการความ  เสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนัน้มปีระสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ

ความเสี่ยงที่มผีลตอ่ความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วธิีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง 

รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม  มีความเหมาะสมกับสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายใน

การตดิตามผล คือ  

            1) เป็นการประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของวธิีการจัดการความเสี่ยง 

รวมทั้งตดิตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มกีารด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

การบริหารความเสี่ยง หรอืไม่  

            2) เป็นการตรวจสอบความคบืหนา้ของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพิ่มเติมวา่

แล้วเสร็จตามก าหนดหรอืไม่ สามารถลดโอกาสหรอืผลกระทบของความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หรอืไม่  

 หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วธิีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้

ด าเนนิการ  ต่อไป หรอืวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป

รายงานให้ฝ่าย บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้ ทั้งนีก้ระบวนการสอบทาน หน่วยงาน

อาจก าหนดข้อมูลที่  ต้องติดตาม หรอือาจท า Check List การตดิตาม พรอ้มทั้งก าหนดความถี่ในการ

ติดตามผล โดยสามารถ ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คอื 

            1. การตดิตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการตดิตามตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด เชน่ ระดับวิทยาลัยมีการรายงานทุก 6 เดือนและทุกสิน้ปีงบประมาณ  

             2. การตดิตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ( Ongoing Monitoring) เป็นการ

ติดตามที่รวมอยู่  ในการด าเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจ

กรรมการบริหาร และการก ากับดูแล ตามหนา้ที่ประจ าของบุคลากร เชน่ การเปรียบเทียบ การสอบยัน 

การสอบทาน งานตามสายบังคับบัญชา  

           3.7.2 การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก  

ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจรงิเป็นประจ าทุกปี  

 

  3.8 การสื่อสาร (Communication) 
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  เป็นกระบวนการส่งข้อมูล/ข่าวสารจากผู้สง่ไปยังผูร้ับ มีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้ร้ับมี

ปฏิกิรยิา  ตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผูส้่งต้องการ วิทยาลัยทองสุขได้ก าหนด

ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงลงสู้การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดรูปธรรมและ

ส่งเสริมการมีสว่น   ร่วมของบุคลากรทุกระดับไว้หลายชอ่งทาง ดังนี้  

3.8.1 ที่ประชุมกรรมการคณะฯ  

3.8.2 ผ่านทาง website  

 


