คานา
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย
การบริ หารการควบคุมภายใน ปัจจั ย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อ ลด
มูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ คณะกรรมการได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและความ
คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยเสนอให้มีแผนป้องกันความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน
ด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม พร้อม
กับใช้เป็นแนวทางสาหรับทุกคณะ สานัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน ให้ได้มีวิธีป้องกันความเสี่ยงร่วมกัน
และจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กันยายน 2559
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายที่สาคัญ คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพือ่ ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและ
เกิด ความคุ้ม ค่า ในเชิง ภารกิจ ภาคร ัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และเพื่อ ให ้มีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ อย่างสม่าเสมอโดยใช ้ เ ป นกรอบแนวคิด ในการพัฒ นาระบบราชการไทย
รวมถึงการจัด ทำแผนยุทธศาสตร์การ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2559 - 2562) ประกอบกับ
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน ว่า ด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ที่
กำหนดให้ส่วน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างมีวัตถุประสงค์และมุ่งหวังที่จะ
ทางานไปให้ถึงเป้าหมายที่ตนวางไว้อย่างดีที่สุด และสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดาเนินการใดๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นมักประสบกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวจึงกลายเป็นความเสี่ยง
ที่บรรดาแต่ละองค์กรต้องให้ความสนใจ ดังนั้นความเสี่ยง (RISK) จึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือ
การสูญเสียโอกาส ที่ทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งใน
ด้านยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่างๆ หรือแม้แต่ชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
ประเดนสาคัญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นเชิงบวกหรือ
เชิงลบ หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้ อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่
คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนาไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
และการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน คือ โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้น
ของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กบั ผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์
และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่า งๆ กดีตามมา
การบริ หารความเสี่ย งระดับ องค์กรเป็น การผสมผสานการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
ทั้งหมดเป็นกระบวนการเชิงระบบ เพื่อระบุประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ให้มีกระบวนคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับและ
จากทุกคนในองค์กร
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงทั้งหมด ที่มี
ผลกระทบสาคัญทั้งจากภายในและภายนอก ที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะได้รับการพิจารณา
และจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทาให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้การ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการดาเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการแล้ว หากยังต้องให้
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ความสาคัญในการกาหนดผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มี
คุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นาไปใช้ทุกระดับขององค์การ มีการรายงานความเสี่ยง
ทั้งหมดที่มี ผ ลกระทบส าคัญต่ อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้ บริห ารที่รับผิ ด ชอบ และท้ายสุ ด มี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่ าง
ทั่ ว ถึ ง จะสามารถช่ ว ยให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปตามระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค วบคุ ม ปั จ จั ย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิด ขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับ ที่ย อมรับและควบคุม ได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้ การมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร ้อ มใช ้ง านม ีก ารปร ับ ปร ุง ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและท ัน ต่ อ การเปล ี่ย นแปลงเพ ื่อ ให้ บ รรลุ เ ป ้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
*COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

COSO 1992

**COSO 2013

*COSO : ประกอบด้วย 1)American Institute of Certified Public Accountants(AICPA) 2)American Accounting Association (AAA) 3)Financial
Executive Institute (FEI)4)Institute of Auditors (IIA) 5)Institute of Management Accountants(IMA)

** หมายเหตุ การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ COSO ในปี 2013 จากเดิมมี 8 ขั้นตอน (ยุบรวมเรื่อง การบริหารความเสี่ยง)
เหลือ 5 ขั้นตอน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ
พร้อมเข้าสู่ระดับสากล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเดนยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่ อ
สังคมและมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยเอง มีสมรรถนะ
ในระดับอาเซียน
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และเกิดความร่วมมือการบริการทางวิชาการในระดับ
สากล
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ในระดับภูมิภาค
5. การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายสาคัญในการดาเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตที่มลี ักษณะเป็นอัตลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 4 ด้านดังนี้
1) บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ
2) นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน
3) นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทางานด้วยความ
ทุ่มเท
4) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินั ย มี จ ริ ย ธรรม มี จุ ดเด่น และน าไปสู่ การเป็ นบั ณฑิ ตที่ เป็น คนดี มีจิต สาธารณะ และมีทั กษะวิช าชี พ มี
รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
1) พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตและเป็น
หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) พัฒนาหลักสูตรต่อยอด ที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิตจากประสบการณ์
ทางานเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
3) พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพันธมิตรทาง
การศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
4) การรับนักศึกษามีหลากหลายวิธี เพื่อให้ตรงตามความต้องการแท้จริง ตรงตามความ
ถนัดและเป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน เช่น การรับตรงในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ
การสอบคัดเลือกทั่วไป เป็นต้น
5) การให้โอกาสทางการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ คนดี กีฬา
เด่นและสานต่อโครงการให้ทุนทางการศึกษาเดกบ้านทานตะวัน
6) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผนการ
เรียนได้เอง เช่น สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีได้เองตามความสนใจ
7) การจัดการเรียนการสอนเน้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการ จิตตปัญญา
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และเสริมสร้างทักษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เช่น การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างทักษะให้ฝึก
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปบทเรียนได้
8) จัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยมีการศึกษาซึ่งเชื่อมต่อศูนย์หนองหารศึกษาค่ายอาสา
พัฒนาและหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9) พัฒนาทักษะที่จาเป็น เช่น พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารภาษา
ต่างประเทศด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้
นักศึกษา
10) ส่งเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และได้ศึกษาบริบทจาก
ประสบการณ์จริง
11) มีโครงการแนะแนว พัฒนาต่อยอดความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเพื่อดึงดูด
ให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
12) พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนวิถีธรรม และให้บริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพแก่บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้วยเครือข่าย
1) ส่งเสริมการศึกษาทรัพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เช่น
หนองหารศึกษา เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพันธุ์ในท้องถิ่น
และชนเผ่าเป็นต้น
2) สนับสนุนหน่วยงานวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit) เช่น โครงการหมู่บ้าน
ราชภัฏและศูนย์หนองหารศึกษา
3) สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทาวิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบร่วมมือ
(Collaborative Research)
4) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เช่น ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเลกทริก
(Thermoelectric Research Center) ศูนย์ครามศึกษา (Indigo Study Center)
เป็นต้น
5) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การจัดทาหลักสูตรระยะสั้นที่สร้างประโยชน์
ในภาครัฐและเอกชน
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย และการบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
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2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดังนี้
1) การบริหารต้องมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
2) การเสริมสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
3) การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
4) การสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) การรักษาระดับของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ดังนี้
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
1) มุ่งเน้นการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับคณะ และสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2) สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้
สูงขึ้นและเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้มีจานวนมากขึ้น และต้องตรงตามความ
ต้องการของ สาขาวิชาและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและสังคม
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange
Staff Program)
5) พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
6) การพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างทักษะวิธีคิด
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1) เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมตามตาแหน่งงาน
2) พัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่
บุคลากร(Visiting Scholar) ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นต้น
3) การพัฒนาทักษะที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ
ทักษะการให้บริการ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเตมใจอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในองค์กร
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ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปนั้น การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จึงกาหนดประเดนสาคัญตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2556 - 2560) เป็น
จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดาเนินการต่อไป
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
ที่ 3 มาตรา 9(1) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ ล่ ว งหน้ า และตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน าระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ ใ นกระบวนการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดาเนินงานตามพันธกิจหลักและประเดนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการบริ หารจั ดการ ได้มีการนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการ
ควบคุมและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย
การบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อ ลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรู ปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ จึงกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ให้มีการติดตามประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
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5. กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
ตามปกติและดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสีย หายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
สร้ างความมั่นใจแก่ผู้ บ ริห ารในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริห ารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมแต่ละระดับ มีดังต่อไปนี้
ผู้เกี่ยวข้อง
1. อธิการบดี

2. คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(กบ.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
2. กากับนโยบาย ให้คาเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้ความเหนชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้ได้รับการปฏิบัติ ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. ให้ความเหนชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
3. ให้ความเหนชอบ แนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
4. ให้ความเหนชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย

- 11 -

ผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. ให้ความเหนชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
7. ติดตาม และกากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
สาคัญ
8. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อ
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. จัดทาร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
3. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
4. นานโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงสู่การ
ปฏิบัติ
5. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
6. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
7. จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
8. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
9. กาหนดแนวทางพัฒนา และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในจากผลการประเมิน
10. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ ให้ดาเนินการด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ผู้เกี่ยวข้อง
4. คณบดี/ผู้อานวยการ

5. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับคณะ
สานัก สถาบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงาน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
3. ให้ความเหนชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทุกสิ้น
ปีงบประมาณ
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่ออธิการบดี
ทุกสิ้นปีงบประมาณ
1. นานโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ สู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ สานัก สถาบัน
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
5. จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณบดี ผู้อานวยการ
6. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณบดี ผู้อานวยการ

ปฏิทินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2559

ตุลาคม 2559

การดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาประเดนความเสีย่ งและเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกส่วนราชการ

เมษายน 2560

คณะ สานัก สถาบัน จัดทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบ 6 เดือน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน (Set Objectives)
เป็นการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้ บรรลุผลสาเรจจากการดาเนินงาน
ในทุกระดับ กิจ กรรม โดยกาหนดให้ มีความสอดคล้ องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)
เป็นการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเรจตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ จากนั้นให้ระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งกคือสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
แนวทางในการระบุความเสี่ยงมีดังนี้
- พิจารณาจากแต่ละวัตถุประสงค์ในแบบ SNRU-ERM 1 แล้วค้นหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
- พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
- พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์
- ให้ระบุประเภทของความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญอยู่ด้านใด
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
หลังจากขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง วิธีที่ใช้
กันทั่วไป คือ การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบจากความเสี่ ยง พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง จากนั้นจึงจัดลาดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้
ในการประเมินความเสี่ยง สามารถกาหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินงานและลักษณะของผลจากการดาเนินงาน
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
3.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกาหนด
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เกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจ
การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน
3.1.1 ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรพิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติ
ของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะ
เกิดขึ้น
ซึ่งสามารถกาหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1) ดังตาราง
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
1 เดือน ต่อ ครั้งหรือมากกว่า
4
สูง
1-6 เดือน ต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3
ปานกลาง
1 ปี ต่อ ครั้ง
2
น้อย
2-3 ปี ต่อ ครั้ง
1
น้อยมาก
5 ปี ต่อ ครั้ง
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์
ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหาย
ที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณี ที่ ค วาม
เสี่ ย งนั้ น เกิ ด ขึ้ น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3)
น้อย (2) และน้อยมาก (1) ดังตาราง
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก
>10 ล้านบาท
4
สูง
> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3
ปานกลาง
> 50,000 - 2.5 แสนบาท
2
น้อย
> 10,000 - 50,000 บาท
1
น้อยมาก
ไม่เกิน 10,000 บาท
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจบถึงชีวิต
4
ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจบสาหัสถึงขั้นพักงาน
3
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจบสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2
น้อย
มีการสูญเสียทรัพย์พอสมควร มีการบาดเจบรุนแรง
1
น้อยมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินเลกน้อย ไม่มีการบาดเจบรุนแรง
3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง
ปานกลาง และต่า
ตัวอย่าง ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอก (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อให้เหนถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ
กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการผู้ประเมินของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้นๆ สาหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น
อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนาคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็น
ต้น ทั้งนี้มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. พิ จ ารณาความรุ น แรงของผลกระทบของความเสี่ ย ง (Impact) ที่ มี ผ ลต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย /
หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
การคานวณระดับความเสี่ยงโดยรวม
ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง ค่าระดับของความเสียหายที่เกิดจากความ
เสี่ยง ซึ่งได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับของระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงแสดงความสัมพันธ์ เช่น ถ้าระบุระดับความถี่ในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยงได้แล้วตกอยู่ในระดับตั้ งแต่ 5–3 โดยเรียงลาดับ จากระดับ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย
(2) น้อยมาก (1) สาหรับการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ ยง ได้นาค่าระดับคะแนนของโอกาส และ
ค่าคะแนนของผลกระทบหรือความเสียหายมาพิจารณาร่วมกัน เช่น กิจกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มี
ค่าคะแนนในระดับ 3 และมีผลกระทบในระดับ 3 จะมีค่ าระดับความสาคัญในระดับ 9 (โอกาส ระดับ 3X
ผลกระทบระดับ 3 = ค่าระดับความสาคัญ = 9) และนาผลระดับความสาคัญที่ได้มาเรียงลาดับจากน้อยไปหา
มาก เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และจัดการกับความเสี่ยงตามลาดับความสาคัญ
ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure)
= ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) x ระดับของผลกระทบ (Impact)
3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
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ใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน
3.4 การจัดลาดับความเสี่ยง
เมื่ อ ได้ ค่ า ระดั บ ความเสี่ ย งแล้ ว จะน ามาจั ด ล าดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ/สถาบัน/สานัก เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยง
ที่สาคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามลาดับค่าจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่า เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง
มาจัดทาแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมที่กาหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว
หมายถึง กระบวนการ หรื อ วิธี การปฏิบั ติง านต่า งๆ ที่จ ะท าให้ มั่ นใจได้ว่ าผู้ รั บผิ ดชอบแต่ ล ะกิจ กรรมได้
ดาเนิ น การสอดคล้ องกั บ ทิศ ทางที่ต้อ งการ สามารถช่ว ยป้อ งกัน และชี้ให้ เห นความเสี่ ยงที่ มีผ ลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ได้
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานอยู่แล้ว
เช่น การอนุมัติ การลงความเหน การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดาเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับการร ายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเรจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคตเช่นการจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
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สาหรับแนวทางของมหาวิทยาลัย หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วหน่วยงานจะทาการวิเคราะห์
การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดย
ปกติจะมีการกาหนดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อ ยปฏิบัติตามการควบคุมที่กาหนด จึงจาเป็นที่
หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนาผลจากการจัดลาดับความเสี่ยงในระดับสูง
มาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากาหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี
เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น
2. พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม่
3. ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง)
การบริ ห าร/จั ด การความเสี่ ย งเป็ น การน ากลยุ ท ธ์ มาตรการ หรื อ แผนงานมาใช้ ป ฏิ บั ติ ใ น
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สถาบัน/สานัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนามาวางแผนจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น ไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็น
อิสระเพียงลาพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทางานร่วมกับโครงการหรือ
ภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ
และหาทางลดหรื อป้องกัน ความเสี ย หายในการทางานในภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผน
ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอน
5.1 การบริหารความเสี่ยง เป็นกิจกรรมหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร
ที่สามารถทาให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจาเป็นต้องประกอบด้วย
1. การประเมินระดับความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง
3. การรองรับและควบคุมความเสี่ยง
5.2 การจัดการกับความเสี่ยง เป็นการเลือกลาดับก่อนหลัง กลยุทธ์ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่
ได้จัดเรียงไว้แล้ว ตลอดจนกาหนดแนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา ในการจัดการความเสี่ยง
นั้นๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานต่อไป
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5.2.1 ข้อมูลสาคัญที่ต้องพิจารณา การจะเลือกกลยุทธ์ วิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผลนั้นๆ ควรต้องพิจารณา ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ทั้งระดับองค์กร และระดับโครงการ งาน กิจกรรม
(2) ปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุ
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมที่มีอยู่เดิม
(4) ลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงไว้
(5) ค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น
5.2.2 การเลือกจัดการกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือนามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดย
สามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้
(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ
ควบคุม แต่อย่างไรกตามหากหน่ วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ กจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับพนักงาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
(3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน
กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัท ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย
เป็นต้น
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป
5.3 การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการนาสิ่งที่ได้ดาเนินการตั้ง แต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง
ขั้นตอนที่ 5.2 มาประมวลผล แล้วจัดทาเป็นข้อกาหนด วิธีการ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการ
ควบคุม และกากับเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
5.4 การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสาคัญที่จะต้องปรากฏในแผนการบริหารความ
เสี่ ย ง ในกลุ่ มความเสี่ ย งที่เลื อกจั ดการด้ว ยวิธีควบคุม ระดับความเสี่ ยงที่สู งให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ ซึ่ ง
ดาเนินการตามแนวทางของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีประเดนสาคัญ คือ
5.4.1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มี 3 ประการ
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(1) เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
(2) เพื่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
(3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
5.4.2 มาตรฐานการควบคุมภายในมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
(5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
5.4.3 ประเภทของการควบคุม มี 4 ลักษณะ
(1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) ใช้เพื่อป้องกันหรือ ลดความเสียหาย
(2) การควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ติดตาม (Detective Control) ใช้ค้นหาให้พบความเสี่ยง
(3) การควบคุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Control) ใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
(4) การควบคุมเพื่อแนะนาวิธีการปฏิบัติงาน (Directive Control)
ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานนั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือ
บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสาคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น
ดังนั้นเมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลด
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ขึ้น
2. พิจ ารณาเปรี ย บเทีย บค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้ มีม าตรการควบคุมกั บ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่
3. กรณีที่หน่วยงานเลือกกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้กาหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง
4. ส าหรั บ ในรอบปี ถัด ไป ให้ พิจ ารณาผลการติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งในงวดก่ อ น ที่ ยั ง
ดาเนินการไม่แล้วเสรจ หรือไม่ได้ดาเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า
ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้นามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
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6. การรายงาน
เป็ น การรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริห ารจัดการความเสี่ ยง ว่ามีความเสี่ ยงที่ยัง
เหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ ยงนั้นอย่างไร
เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหาร
ความเสี่ยงจะเกิดผลสาเรจได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและแขงขันจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงาน
ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก และหรือสูง มากาหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทารายงาน ดังนี้
(1) หน่วยงานที่ได้มีการดาเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การประเมินความเสี่ยงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน การจัดทารายงานควรใช้แบบรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินฯ
(2) ให้จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเหนชอบจากผู้บริหาร ซึ่งควรกาหนด
ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ
7. การติดตามผล และการทบทวน
การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเรจ
ความรุ น แรงของผลกระทบ วิธีการบริ ห ารจัดการกับความเสี่ ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ
1. เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทาเพิ่มเติมว่าแล้วเสรจตามกาหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีกให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา Check List
การติดตามพร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2.2 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการกากับดูแลตาม
หน้าที่ประจาของบุ ค ลากร เช่ น การเปรี ย บเที ย บ การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา
เป็นต้น
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สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นตอน

การดาเนินการ/กิจกรรม
แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินการ

1.

กาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตและสภาพแวดล้อม

2.

การระบุความเสี่ยง
(Event Identification)

3.

4.

5.

ประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

ตอบสนองความเสี่ยง
(Risk Response)

ติดตามความเสี่ยง
(Risk Monitoring)

(1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร
(2) กาหนดวัตถุประสงค์
(3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เพื่อดาเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
(1) การระดมสมอง (Brainstorming)
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data)
(3) ใช้รายงานการตรวจสอบ (Checklist) เช่น
จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์
(Human Error Analysis)
(5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis)

จาแนกประเภท
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
(2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

วิเคราะห์(What
และจัดif)ลาดับความเสี่ยง
(6) วิเคราะห์สถานการณ์
(1) ประเมินโอกาส (1-5)
(2) ผลกระทบ (1-5)
(3) ประเมินความเสี่ยง (1-25)
(4) จัดลาดับความเสี่ยง (ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก)

ตามแบบฟอร์ม SNRU-ERM 1
จัดทาแผนภูมิความเสี่ยง

วิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงต่า : ยอมรับความเสี่ยง
(2) ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยง โดยมี
มาตรการติดตาม
(3) ความเสี่ยงสูง : ควบคุมความเสี่ยง โดยมี
แผนการควบคุม
(4) ความเสี่ยงสูงมาก : ควบคุมความเสีย่ ง โดยมี
แผนการควบคุมถ่ายโอนความเสี่ยง

- จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์ม SNRU-ERM 2
- กาหนดมาตรการควบคุม
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ
- กาหนดระยะเวลาแล้วเสรจ
รายงานการควบคุมภายใน

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
(1) รายงาน รอบ 6,9 เดือน

- รายงานผูบ้ ริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน
ตามแบบฟอร์ม SNRU-ERM 3

(2) รายงาน รอบ 12 เดือน

1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน
และอธิการบดี ตามแบบฟอร์ม SNRU-ERM 2
2. รายงานผลการควบคุมภายใน เสนออธิการบดี

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมแนวทางกาหนดนโยบายการบริหารงาน การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล
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Flow Chart ขัน้ ตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นตอน/ระยะเวลา

กระบวนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วม

เตรียมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

รับฟังนโยบาย

รับนโยบายจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ มรสน. พร้อมทั้งกรอบแนวคิดและ
ทิศทางในการพัฒนาจาก (สกอ.) นโยบายรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ชาติ,
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

ระดมความคิด

หน่วยตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการฯ
- นายกสภาฯ
- อธิการบดี/รองอธิการฯ
- ผู้แทนจาก สกอ.
- บุคลากร มรสน.

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในมุมมองทิศทางการบริหารความเสี่ยง
- Situation Analysis
- Balance Score Card
- Logical Framework

- SWOT Analysis,
- Value Chain,

- คณะกรรมการฯ
- บุคลากร
คณะกรรมการฯ

(ร่าง) แผนบริหารความเสีย่ ง
ประเดนยุทธศาสตร์,เป้าประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

จัดทาร่าง/เสนอ
เสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(ปรับแก้รา่ ง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประเดนยุทธศาสตร์,เป้าประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ไม่เหนชอบ

ผล
เหนชอบ

ปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหนของสภา
มหาวิทยาลัย

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ แผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ

ถ่ายทอดแผนลงระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

ติดตามประเมินผล
ทบทวน

ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง
และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ทบทวนกระบวนการวางแผนบริหารความเสี่ยง
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- คณะกรรมการฯ
- คณะ/ศูนย์/สานัก

- คณะกรรมการฯ
- บุคลากร

ส่วนที่ 2
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การบริ ห ารความเสี่ ย งระดับ อุ ด มศึ ก ษา เป็ น กระบวนการที่ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ผู้บริหารและบุคลากรนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร แผนบริหารความ
เสี่ยงสร้างขึ้น เพื่อที่จะระบุเหตุการณ์สาคัญที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่ อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และประเดนความเสี่ยง ซึ่งทุกหน่วยงานให้
ความสาคัญ และตระหนักในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความ
เสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ ในวันที่ 27 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมกันพิจารณาประเดนความเสี่ยงและ
องค์ประกอบต่างๆ ได้ผลสรุปจึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20
ตุลาคม 2559 ซึ่งจากการสรุปผลความเสี่ยงทั้งหมด สามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้ 4 วิธีคือ การยอมรับความ
เสี่ยง (Risk Acceptance) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing)
การดาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดาเนินงานโดยใช้แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่ง
คณะกรรมการได้วางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงใน 4 ด้าน ดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
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(Impact) โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม จากการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และจาเป็นต้องดาเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ครอบคลุมทุกประเดนที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
หลักสูตรบางหลักสูตรไมผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ที่ตีพิมพเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติไม่เป็นไปตามแผน
และการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลาดับ
ความเสี่ยง

1. สร้างจุดขายหรือจุดเด่นในแต่ละสาขาวิชา
2. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (เชิงรุก)
เพื่อดึงดูดผู้เรียนในพื้นที่
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

ระดับความ
เสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

ผลกระทบ

1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไป จานวนนักศึกษาภาคพิเศษ เข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง
ตามเป้าหมาย และมี
- ข้อมูล พ.ศ. 2557 จานวน 903 คน
แนวโน้มลดลง
- ข้อมูล พ.ศ. 2558 จานวน 804 คน
- ข้อมูล พ.ศ. 2559 จานวน 481 คน
และสาเหตุความเสี่ยงมีดังนี้
1. การลดลงของประชากรวัยเรียน ทาให้แนวโน้มการเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยของนักเรียนลดลง ข้อมูลจานวนนักเรียนชั้น
ม.ปลาย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร
- พ.ศ. 2557 จานวน 44,171 คน
- พ.ศ. 2558 จานวน 43,496 คน
- พ.ศ. 2559 จานวน 42,516 คน
2. แนวโน้มการเข้าเรียนต่อสายสามัญ ของนักเรียนลดลงจาก
นโยบายส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่กระทบ
ต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

โอกาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
โครงการ : 1. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
2. โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร
การประเมินความเสี่ยง
ด้านของ
ความเสี่ยง
ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรมี
ความเสี่ยง
5

5

สูงมาก

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
โครงการ : 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการ
ดาเนินงาน
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การควบคุมที่ควรมี

1. จัดทาแผนดาเนินการดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละหลักสูตร
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อ
รายงานปญหาและอุปสรรคจุดออนของหลักสูตรหารือและ
รับขอเสนอแนะจากกรรมการเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสูกรอบมาตรฐานของสมศ. และ สกอ.
4. ดาเนินการตามแผนงานดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ
โดยเนนกระบวนการทางานแบบกลุม/ทีมเปิดโอกาสใหประธาน
สาขาวิชาและบุคลากรสายวิชาการไดออกแบบการทางาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- จัดทาโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร
5. ดาเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
6. ประเมินผลงานดานการบริหารหลักสูตร โดยนาจุดออนมา
พัฒนาพรอมทั้งปรับปรุงและนาจุดแขงมาพัฒนาและจัดทา
แผนโครงสรางการบริหารหลักสูตรในหลักสูตรตอๆ ไป

ลาดับความเสี่ยง

2. หลักสูตรบางหลักสูตรไม จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2558 พบว่า
คุณภาพการศึกษาภายใน - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน
10 หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน
3 หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน
1 หลักสูตร
และสาเหตุความเสี่ยงมีดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีไม่ครบตามกรอบตาแหน่ง
2. การบริหารจัดการหลักสูตรบางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรยังไม่ชัดเจน

ด้านของ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง

5

5

สูงมาก

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ : 1. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- 3-

การควบคุมที่ควรมี

1. การต่ออายุซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

ลาดับความเสี่ยง

1. มีไวรัสบุกรุกหรือรบกวนระบบ
2. ถูกบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์
3. ระบบป้องกันข้อมูลไม่เสถียรพอ
4. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหมดอายุ

ด้านของ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

3. ความไม่ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ

ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง

4

5

สูงมาก

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีมีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รบั การยอมรับในระดับสากล
โครงการ : 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจยั ของคณาจารย์และนักศึกษา
2. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. โครงการสนับสนุนการดาเนินการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. โครงการการบริการวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และการจัดทาเอกสารทางวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย)
6. โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติ

1. อาจารยและนักวิจัยขาดทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อ
ตีพิมพเผยแพร
2. โจทยวิจัย ไมไดมาจากแหลงของปญหาที่แ ทจริง
3. งบประมาณในการพัฒนาและจัดหาฐานขอมูลผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ที่เปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการ
ตีพิมพเผยแพรหรือ นาไปใชประโยชนมีจากัด

ด้านการวิจัย
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1. สงเสริมใหนัก วิจัย ทางานรวมกันเปนทีมเพื่อผลงานวิจัย ที่
สามารถตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและอยู ในฐาน
ขอมูลสากล
2. จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการใหความรู เกี่ยวกับกระบวนการและ
เทคนิคการจั ดเตรียมผลงานวิจัย (ตนฉบับ ) เพื่อ ตีพิมพเผย
แพรระดับชาติ ระดับนานาชาติ และอยู่ ในฐานขอมูลสากล
3. กาหนดใหหัวขอการวิจัยมาจากปญหาของสังคม ชุมชน
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อ ใหผลงานวิจัย ไดนาไปใช
ประโยชน์แ ละแกปญหาใหสังคม ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรมไดจริง
4. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อ สามารถ
นาขอมูลไปใชประโยชนได

3

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลาดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรมี

ผลกระท
บ

4. ผลงานวิจัยหรืองานสราง
สรรค์ที่ตีพิมพเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่เป็นไปตามแผน และ
การนาองค์ความรู้จาก
งานวิจยั ไปบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ความเสี่ยง

ด้านของ
ความเสี่ยง

สูงมาก

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)

ด้านกลยุทธ์
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การควบคุมที่ควรมี
1. จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
- แผนรักษาทรัพยากรบุคคล
- แผนการเข้าสู่ตาแหน่งเพื่อสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร
(Career path)
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ลาดับความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนรักษาทรัพยากรบุคคลยังไม่ชัดเจน
2. การจัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งเพื่อสร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ

ด้านของ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

5. แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยังไม่
ครอบคลุมทุกมิติที่
เกีย่ วข้อง

ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง

3

4

สูง

5

แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ…………………………..…………………..
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน

 1. สร้างจุดขายหรือจุดเด่นในแต่ละสาขาวิชา
2. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
(เชิงรุก) เพื่อดึงดูดผู้เรียนในพื้นที่
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
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ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

ควบคุม

ถ่ายโอน

5

กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง

ผลกระทบ

5

วิธีการจัดการ

ยอมรับ

โอกาส

1. จานวนนักศึกษาไม่ จานวนนักศึกษาภาคพิเศษ เข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง
เป็นไปตามเป้าหมาย - ข้อมูล พ.ศ. 2557 จานวน 903 คน
และมีแนวโน้มลดลง - ข้อมูล พ.ศ. 2558 จานวน 804 คน
- ข้อมูล พ.ศ. 2559 จานวน 481 คน
และสาเหตุความเสี่ยงมีดังนี้
1. การลดลงของประชากรวัยเรียน ทาให้
แนวโน้มการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของ
นักเรียนลดลง ข้อมูลจานวนนักเรียนชั้น
ม.ปลาย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร
- พ.ศ. 2557 จานวน 44,171 คน
- พ.ศ. 2558 จานวน 43,496 คน
- พ.ศ. 2559 จานวน 42,516 คน
2. แนวโน้มการเข้าเรียนต่อสายสามัญ ของ
นักเรียนลดลงจากนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาต่อในสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่
กระทบต่อรายได้จากการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ภายนอก

ปัจจัยเสีย่ ง/สาเหตุความเสีย่ ง
ภายใน

ความเสี่ยง

วิเคราะห์

สูงมาก ระดับความเสี่ยง

แหล่ง
ที่มา

สิงหาคม 2560
1. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
2. ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
3. คณบดีทุกคณะ

978,100.00

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ…………………………..…………………..
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน

 1. จัดทาแผนดาเนินการดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละหลักสูตร
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคเรียนละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง เพือ่ รายงานปญหาและอุปสรรคจุดออนของ
หลักสูตรหารือและรับขอเสนอแนะจากกรรมการเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนสูกรอบมาตรฐานของ
สมศ. และ สกอ.
4. ดาเนินการตามแผนงานดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ
โดยเนนกระบวนการทางานแบบกลุม/ทีมเปิดโอกาสใหประธาน
สาขาวิชาและบุคลากรสายวิชาการไดออกแบบการทางาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- จัดทาโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร
5. ดาเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
6. ประเมินผลงานดานการบริหารหลักสูตร โดยนาจุดออนมา
พัฒนาพรอมทั้งปรับปรุงและนาจุดแขงมาพัฒนาและจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรตอๆ ไป
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ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

ควบคุม

ถ่ายโอน

กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง

5

วิธีการจัดการ

ยอมรับ

5

สูงมาก ระดับความเสี่ยง

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 พบว่า
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร ไม่ผ่าน
การประเมิน 10 หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ไม่ผ่าน
การประเมิน 3 หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตรไม่ผ่าน
การประเมิน 1 หลักสูตร
และสาเหตุความเสี่ยงมีดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีไม่ครบตามกรอบ
ตาแหน่ง
2. การบริหารจัดการหลักสูตรบางหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามมาตรฐาน
หลักสูตรยังไม่ชัดเจน

ผลกระทบ

2. หลักสูตรบาง
หลักสูตรไมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

วิเคราะห์

โอกาส

ปัจจัยเสีย่ ง/สาเหตุความเสีย่ ง
ภายใน

ความเสี่ยง

ภายนอก

แหล่ง
ที่มา

สิงหาคม 2560
1. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
2. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
3. ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. ผู้อานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย
5. คณบดีทุกคณะ

735,000.00

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ความไม่ปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ

1. มีไวรัสบุกรุกหรือรบกวนระบบ
 4

2. ถูกบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์
3. ระบบป้องกันข้อมูลไม่เสถียรพอ


4. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหมดอายุ
5. ขาดการตระหนักรู้ในความปลอดภัยของระบบ 
ในการพัฒนาเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล

5

วิธีการจัดการ

 1. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 : การต่ออายุซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

กันยายน 2560
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,216,000.00

ควบคุม

ถ่ายโอน

หลีกเลี่ยง

กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
ยอมรับ

ผลกระทบ

โอกาส

ภายนอก

ปัจจัยเสีย่ ง/สาเหตุความเสีย่ ง
ภายใน

ความเสี่ยง

วิเคราะห์

สูงมาก ระดับความเสี่ยง

แหล่ง
ที่มา

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ ด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีมีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม 2560
 1. สงเสริมใหนักวิจัยทางานรวมกันเปนทีมเพื่อผลงานวิจัย
ที่สามารถตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและอยูใน
1. รองอธิการบดีฝ่าย
ฐานขอมูลสากล
วิจยั และประกัน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
คุณภาพ
และเทคนิคการจัดเตรียมผลงานวิจยั (ตนฉบับ) เพือ่
2. ผู้อานวยการ
ตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติระดับชาติ และอยู
สถาบันวิจยั และ
ในฐานขอมูลสากล
พัฒนา
3. กาหนดใหหัวขอการวิจัยมาจากปญหาของสังคม ชุมชน 3. คณบดีทกุ คณะ
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยไดนาไปใช
ประโยชนและแกปญหาใหสังคม ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรมไดจริง
4. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สามารถนาขอมูลไปใชประโยชนได
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งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

ควบคุม

ถ่ายโอน

5

กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง

3

วิธีการจัดการ

ยอมรับ

ผลกระทบ



โอกาส

4. ผลงานวิจัยหรืองาน 1. อาจารยและนักวิจัยขาดทักษะการเขียน
สรางสรรค์ที่ตีพิมพ
บทความวิจัย เพื่อ ตีพิมพเผยแพร
เผยแพร่ระดับชาติ 2. โจทยวิจัย ไมไดมาจากแหลงของปญหาที่
หรือนานาชาติไม่
แทจริง
เป็นไปตามแผน
3. งบประมาณในการพัฒนาและจัดหาฐาน
และการนาองค์
ขอมูลผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่
ความรู้จากงานวิจัย
เปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการตีพิมพ
ไปบริการวิชาการ
เผยแพรหรือ นาไปใช้ป ระโยชนมีจากัด
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ภายนอก

ปัจจัยเสีย่ ง/สาเหตุความเสีย่ ง
ภายใน

ความเสี่ยง

วิเคราะห์

สูงมาก ระดับความเสี่ยง

แหล่ง
ที่มา

740,700.00

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ …………………………..…………………..
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล




 1. จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
- แผนรักษาทรัพยากรบุคคล
- แผนการเข้าสู่ตาแหน่งเพื่อสร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากร (Career path)
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

ควบคุม

ถ่ายโอน

กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง

4

วิธีการจัดการ

ยอมรับ

3

สูง ระดับความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนรักษาทรัพยากรบุคคลยังไม่
ชัดเจน
2. การจัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่ครอบคลุม
ทุกตาแหน่ง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

ผลกระทบ

5. แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยัง
ไม่ครอบคลุมทุก
ประเดนที่เกีย่ วข้อง

วิเคราะห์

โอกาส

ปัจจัยเสีย่ ง/สาเหตุความเสีย่ ง
ภายใน

ความเสี่ยง

ภายนอก

แหล่ง
ที่มา

สิงหาคม 2560
1. รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ย
วางแผนและพัฒนา
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อานวยการทุก
สานัก สถาบัน กอง
5. หัวหน้างานบริหาร
บุคคลและนิติการ

100,000.00
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