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สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คํานํา
การบริ หารความเสี่ ยงนั้นมีความสําคัญและมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะป้ องกันและควบคุมปั ญหา
ความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสําเร็ จขององค์กร
โดยรวม ดังนั้น การบริ หารความเสี่ ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกังองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่ วมกัน
วางแผนป้ องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปั ญหาหรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจสร้าง
ความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยให้กบั องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็ นหน่วยงานที่เล็งเห็นความสําคัญการบริ หารความเสี่ ยงในระดับองค์กร จึงได้มีการจัดทํา
แผนการจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้การดําเนิ นงานในระดับองค์กรเกิ ดผลสําเร็ จอย่างเป็ นระบบและเป็ น
รู ปธรรม
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ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
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บทนํา
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยง (Risk)
ความเสี่ ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่า
หรื อเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรื อทําให้การดําเนิ นงานไม่
ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิ บตั ิ งาน
การเงิน และการบริ หาร ซึ่ งอาจเป็ นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ความเสี่ ยงจําแนกได้ เป็ น 4 ลักษณะดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และนําไปปฏิ บตั ิไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หรื อสถานะขององค์กร
แหล่งที่มาของความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. ปั จจัยความเสี่ ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง
2. ปั จจัยความเสี่ ยงภายใน ได้แก่ ปั จจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถ
ส่ งผลกระทบหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ได้แก่ โครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สําหรับการให้บริ การ
1.2 ความเสี่ ยงด้ านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการดําเนิ นงาน คือ ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการ
กํากับดู แลกิ จการที่ ดีห รื อขาดธรรมาภิ บาลในองค์กรและการขาดการควบคุ มที่ ดี โดยอาจเกี่ ยงข้องกับ
กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน คน ระบบ หรื อเหตุการณ์ภายนอก
1.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตาม
แผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้
การจัดสรรไม่เพียงพอ
1.4 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสม
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน

2. ปัจจัยเสี่ ยง (Risk Factor)
ปั จ จัย เสี่ ย ง หมายถึ ง ต้น เหตุ ห รื อสาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะทํา ให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์น้ นั จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทํา ไม ทั้ง นี้ สาเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ค วรเป็ นสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง เพื่ อ จะได้วิ เ คราะห์ แ ละกํา หนด
มาตรการลดความเสี่ ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
3. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
และจัดลําดับความเสี่ ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรื อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุ นแรงของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ ยง
ระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปั จจัยเสี่ ยง แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย
4. การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ ความเสี่ ยงลดลงหรื อผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ ยงลดลงอยู่ในระดับที่
องค์กรรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ ยงมีหลายวิธีดงั นี้
1. การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) เป็ นการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เนื่ องจากไม่
คุม้ ค่าในกาจัดการควบคุมหรื อป้ องกันความเสี่ ยง
2. การลด การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction) เป็ นการปรับปรุ งระบบการทํางานหรื อการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรื อลดผลกระทบ ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกกระจายความเสี่ ยง หรื การโอนความเสี่ ยง (Risk Sharing) เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอน
ความเสี่ ยงให้ผอู ้ ื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) เป็ นการจัดการกับความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับสู งมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสิ นใจยกเลิกโครงการ กิจกรรมนั้นไป
5. การบริหารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์ กร (Enterprise Risk Management)
การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร หมายถึ ง การบริ ห ารปั จ จัย และควบคุ ม กิ จ กรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี ยหาย ให้ระดับ
ของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อ ย่า งมี ร ะบบ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบรรลุ เ ป้ าหมาย ทั้ง ในด้า นกลยุ ท ธ์ การปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่ อเสี ยงเกียรติภูมิขององค์กรเป็ นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุ นและการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยงจากหน่วยงานทุกระดับทัว่ ทั้งองค์กร

6. การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรื อขั้นตอนปฏิบตั ิต่าง ๆ ซึ่ งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภทคือ
1. การควบคุมเพื่อการป้ องกัน (Preventive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาํ หนดขึ้นเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาํ หนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้เกิด
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาํ หนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรื อเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต
ผู้บริหารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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แผนการจัดการความเสี่ ยง
หลักการและเหตุผล
การบริ หารความเสี่ ยง (Enterprise Risk Management) ของสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี มีหลักการและความจําเป็ นในการบริ หารความเสี่ ยงมาจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ ยงและ
ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน
ปั จจุบนั การบริ หารความเสี่ ยง (Enterprise Risk Management) เป็ นกระบวนการที่มีระบบสามารถ
นําไปใช้ได้กบั ทุกองค์กร เพื่อบ่งชี้ เหตุการณ์ ความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง จัดลําดับความสําคัญ และ
จัดการความเสี่ ยง สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนให้หน่วยงานภายในองค์กร
สามารถพิจารณาระดับความเสี่ ยงที่หน่วยงานในองค์กรยอมรับได้ รวมไปถึงกําหนดกรอบการดําเนิ นงาน
เพื่อให้สามารถบริ หารความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ ยง
1. เพื่อให้มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. เพื่อให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่ อ ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ ย งที่ จ ะส่ ง ผลให้ ก ารดํา เนิ น งานไม่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และพันธกิ จ ของสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผลงานของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้
มีประสิ ทธิภาพ
5. เพื่อให้มีแผนการจัดการความเสี่ ยงหรื อรับมือกับความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เป็ น
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภายใน สํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของสํานักงานอธิการบดี
2. จัดทําแผนการจัดการความเสี่ ยง
3. พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ ยง ในการประชุมสํานักงานอธิการบดี
4. ดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ ยง
5. สรุ ปและรายงานผลการจัดการความเสี่ ยง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปี งบประมาณ 2552
การประเมินผล
จากการสรุ ปและรายงานผลการจัดการความเสี่ ยง
หน่ วยงานทีด่ ําเนินการจัดการความเสี่ ยง
1. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
2. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

ภาคผนวก

