
 

 

 

 

ร่าง คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

(ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2560) 

 

งานบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

website : risk.wu.ac.th 

HANDBOOK 



คู่มือระบบการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จัดท าโดย  งานบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 
  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
  โทรศัพท์ 0 7538 4000, 0 7567 3000 ต่อ 3763-3765 
  โทรสาร  0 7567 3766 
  E-mail : dpl@wu.ac.th 
  Website : risk.wu.ac.th 
ปีที่จัดท า กรกฎาคม 2557 
  ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (พฤษภาคม 2559)  
  ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (เมษายน 2560) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpl@wu.ac.th


สารบัญ 
 

         หน้า 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
บทน า             
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือระบบการบริหารความเสี่ยง       
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง       
 ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง       2 
 กรอบกระบวนการและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2
 ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่าง “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง”     5 
บทที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย        6
 ความหมายและค าจ ากัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง    8 
 ชื่อต าแหน่งและอักษรย่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง    9 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 โครงสร้างอ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานระบบการบริหารความเสี่ยง    10 
 เอกสาร/ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารความเสี่ยง     13 
บทที่ 3 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 การก าหนดวัตถุประสงค์        15 
 การระบุความเสี่ยง         16 
 การประเมินความเสี่ยง        16
 การตอบสนองความเสี่ยง/ระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   18 
 ติดตามการด าเนินงาน        18 
 ประเมินผลมาตรการ         19 
บทที่ 4 แผนการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ปฏิทินกิจกรรมและกระบวนการตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20 
   

ภาคผนวก 
แบบ RM-01 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) และค าอธิบาย    (2) 
แบบ RM-02 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และค าอธิบาย    (4)

 แบบ RM-03 ข้อมูลแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และค าอธิบาย    (6) 



 
(ร่าง) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง   นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

......................................................................................  
 
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ในการรองรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจจะ
ส่งผลกระทบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
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กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 ประกาศ ณ วันที่        
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) 
           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 
 

 



                                     
                             คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ (ฉบบัปรบัปรงุ ธ.ค. 2560) 

 

1 
 

 
คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
บทน า 

 
การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรต่างต้อง

เผชิญกับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นได้ท้ังโอกาสท่ีองค์กรจะ
ได้รับประโยชน์และผลกระทบท่ีจะสร้างความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งหากได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
มีการระบุ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยง  มีการควบคุมติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
ก็จะช่วยปูองกันหรือบรรเทาความเสียหายต่างๆจากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็น
ความส าคัญของการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา 
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ีก าหนด  หรือให้มีความผิดพลาดสร้างความเสียหาย
ต่อองค์กรน้อยท่ีสุด  หรืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้เพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ด้านทรัพยากร ชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และให้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  คู่มือระบบการบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติท่ีดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือระบบการบริหารความเส่ียง 

 
1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการกระบวนการและขั้นตอนการ

บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
2. เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ

ทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล สามารถคาดการณ์และรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 
เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า การบรรลุเปูาหมายและความส าเร็จขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดหรือกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่งเพียงล าพัง แต่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร และการเพิ่ มมูลค่าให้
องค์กรเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมยั่งยืนนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละระดับท่ีเหมาะสมควบคู่
กันไปด้วย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงคือการบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยการควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยมีหลักการคือ การลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ท่ีอาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและ
ขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ สามารถประเมินได้ ควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การเป็นส าคัญการบริหารความเสี่ยงจึงเป็น
หัวใจและกระบวนการปฏิบัติท่ีไม่อาจละเลย ต้ังแต่ระดับผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงาน ผู้บริหารระดับต่างๆตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผล
เช่นนั้นได้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อองค์กร โดยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้กับทุกคนในฐานะเจ้าของหรือเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk 
Owners) ซึ่งเป็นผู้ระบุได้ว่ามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน/โครงการ หรืองานท่ีรับผิดชอบ
บ้าง และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงาน หรือองค์กรยอมรับได้ 

 
กรอบกระบวนการและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการน า กระบวนการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk 

Management : ERM) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุเปูาหมาย ท้ังในด้านกลยุทธ์และ ชื่อเสียง การด าเนินงาน การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ภายนอก  โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร 

ส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น าแม่บทการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณา
การของ COSO (Risk Management – Integrated Framework) ซึ่งสามารถอธิบายแนวคิดและกรอบการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนได้ดังนี ้
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 แนวคิดของแม่บทการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ COSO (Risk Management – Integrated 
Framework) ได้ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 4 ประเด็น เพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ 

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับสูงท่ีเน้นเปูาหมายและสัมพันธ์กับการ
สนับสนุนพันธกิจ 

2) ด้านการด าเนินงาน (Operation) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและคุ้มค่า 

3) ด้านการรายงาน (Reporting) เป็นวัตถุประสงค์เพื่อความน่าเชื่อถือได้ของรายงานมิใช่เฉพาะ
รายงานการเงิน 

4) ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ 

ซึ่งแม่บทการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ COSO (Risk Management – Integrated 
Framework) ได้ก าหนดโครงสร้างกระบวนการในการวิเคราะห์ 8 ประการ ได้แก่ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์

และความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเปูาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์ กรได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
 เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานท้ังในส่วนของปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายใน

และภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ 
กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งน้ีเพื่อท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
พิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ท้ัง
จากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 
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5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญ

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสีย
หรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ท่ีกระท าเพื่อลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญ

ท่ีจะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติท่ีองค์กรก าหนด 
8) การติดตามผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 

ส าหรับกรอบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้วางรูปแบบตามแม่บทการ
บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ COSO (Risk Management – Integrated Framework)  ดังต่อไปน้ี 

 

กรอบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย  
2) ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน กระบวนการ

การท างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล  

3) ด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ การ
ลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน  

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ท่ีเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน  

 
 ในส่วนของวิธีการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ
ท่ีเป็นสากล ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 
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1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ี ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2  
4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี ระดับความเสี่ยงสูง  และด าเนินการตามแผน 

5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 

6) มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่าง “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง” 
 

บ่อยครั้งท่ีผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความสับสน ในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยมีการน า “ปัญหา” มา
ระบุว่าเป็น “ความเสี่ยง” ซึ่งหากน า ความเสี่ยงปลอม ซึ่งแท้จริง คือปัญหา มาจัดการ ความเสี่ยงท่ีแท้จริงก็จะไม่
ถูกค้นพบและไม่สามารถปูองกันความเสี่ยงท่ีแท้จริงได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติควรมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
“ปัญหา” และ “ความเสี่ยง”อย่างชัดเจนเพื่อการรับมือและจัดการกับสองสิ่งนี้ อย่างถูกต้องเหมาะสม 

“ปัญหา” คือ สภาพในปัจจุบันท่ีเป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพหรือท าความ
เสียหาย สูญเสีย ล้มเหลว ให้เกิดขึ้นกับองค์กรแล้ว ส่วน “ความเส่ียง” เป็นเหตุการณ์ในอนาคตท่ียังระบุไม่ได้ว่า
จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่หากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย ล้มเหลว ต่อองค์กร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานขององค์กร ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไ ด้ ซึ่งหากความเสี่ยงนั้น
ถูกค้นพบ และได้รับการจัดการท่ีดีก็จะก่อให้โอกาสหรือความได้เปรียบ ในทางกลับกันหากความเสี่ยงนั้นถูกละเลย
ไม่ถูกค้นพบหรือขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ก็จะกลายเป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อไป และเมื่อปัญหาในปัจจุบันมา
ประกอบกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆก็จะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อไปในอนาคตได้อีก โดยสรุป คือ 
ประเด็น“ปัญหา” และ “ความเส่ียง” มีความต่างกันในส่วนของช่วงเวลา โดย “ปัญหา” คือ ความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นแล้ว ส่วน “ความเสี่ยง” คือ ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง  
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บทที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดแนวคิดพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ดังนี ้
 

พันธกิจก่อตั้ง (Founding  Mission) 
 1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 
 2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิต
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา
แนะน า  การวิจัยและพัฒนา  การทดสอบ  การส ารวจ  รวมท้ังการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นและเหมาะสม   เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
 4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี  รวมท้ังศิลปบริสุทธิ์ และศิลปประยุกต์ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในอนาคต  
 

พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธ
กิจท่ีทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปณิธาน (Determination) 
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก  แสวงหา  บ ารุงรักษา  และถ่ายทอดความรู้  เพื่อ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้
มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม  เอื้ออ านวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ  มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น
ท้ัง “คนดีและคนเก่ง”โดยเน้น 
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1. ความเป็นคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย   รู้รอบ  และมี
ทัศนะท่ีกว้างไกล 

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซึ้ง  
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป็น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถด ารงชีวิตและด ารงอยู่
ในสังคมได้ดี 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” 
 

ค่านิยมร่วม (Shared  Value) 
  W – Wisdom   มุ่งสู่ปัญญา 
  A – Advancement   ล้ าหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
  L – Loyalty   มอบใจให้องค์กร 
  A – Altruism   เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
  I – Integrity   ยืนบนฐานความซื่อสัตย ์
  L – Lean   กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า 
  A – Accountability  ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K – Knowledge Sharing ใฝุรู้รอบมอบแบ่งปัน 
 

รากฐานรูปแบบการบริหารจัดการ 
- เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

- เชื่อมั่นในระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

- มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 
- จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค 

- ยึดมั่นในระบบ “สหกิจศึกษา” 

- มุ่งสร้างบรรยากาศแบบ “เมืองมหาวิทยาลัย (Residential University)” 

- มุ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด “อุทยานการศึกษา” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ความหมายและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง 
 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
1 ความเสี่ยง (Risk) เหตุการณ์ในท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความ

เสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลวต่อองค์กร ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานท้ังที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
 

2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk)   

ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ แผนกลยุทธ์ แผนงาน
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ท่ีความ
เสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินงานขององค์กร
หรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบงาน กระบวนการการท างาน เทคโนโลยี  
บุคลากร การพัสดุซึ่งรวมถึงการจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ือง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 (Financial Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ การลงทุน การ
กู้ยืม การจัดการทางการเงิน ท่ีอาจจะเป็นอุปสรรค หรือส่งผลกระทบต่อ
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัย 

5 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 

เป็นความเสี่ยง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ ท่ีอาจจะเป็นอุปสรรค หรือส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

6 การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification)  

การค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้าง ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลวต่อองค์กร ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

7 การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับผลกระทบท่ีมหาวิทยาลัยจะได้รับ 

8 โอกาสเกิด  
(Likelihood) 

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
โดยประเมินจากอดีตหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์น้ันในอนาคต 
โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ โอกาสเกิดสูงมาก โอกาสเกิดสูง 
โอกาสเกิดปานกลาง โอกาสเกิดน้อย โอกาสเกิดน้อยมาก 

9 ผลกระทบ  
(Impact) 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย น้อยมาก 

10 กิจกรรมควบคุม 
(Control Activities) 

กิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง 

11 ความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือ 
(Residual Risk) 

ความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการท่ีมีการพิจารณาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว 
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ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
12 การบริหารความเสี่ยง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลด

โอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว 
13 มาตรการบริหารความเสี่ยง วิธีการการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามลักษณะของความเสี่ยง ซ่ึง

สามารถด าเนินการได้ 4 วิธี คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) 
การกระจาย / โอนความเสี่ยง (Transfer) การลด / ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) และการยอมรับความเสี่ยง (Take) 

14 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) 

ประเภทหรือเกณฑ์ของความเสี่ยงท่ีระบุไว้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานพร้อมท่ี
จะรับความเสี่ยงที่ระดับใด เพื่อท่ีจะบรรลุเปูาหมายเชิงวิสัยทัศน์และภารกิจ 

15 ระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได้  
(Risk Tolerance) 

การก าหนดช่วงตัวเลขความเบี่ยงเบนจากเปูาหมายหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
ส าหรับวัดผลความส าเร็จ ซ่ึงฝุายบริหารถือว่าเป็นระดับท่ียอมรับได้ 

16 ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงที่ส าคัญ  
(Key Risk Indicators, KRIs)  

การก าหนดระดับความเสี่ยง เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงว่ามีความ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยจะแบ่งเหตุการณ์
ส าคัญๆต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับการแจ้งเตือน ได้แก่ 
(1) สีเขียว - สถานะปกติ 
(2) สีเหลือง – สถานะเฝูาระวัง ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
และวางแผนการแก้ไขสถานการณ์หรือรับมือเตรียมไว้ 
(3) สีแดง – สถานะอันตราย ต้องด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ทันที 
KRIs เป็นเครื่องมือช่วยติดตามความเสี่ยง พร้อมท้ังเป็น Early Warning 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต และมี
มาตรการปูองกันก่อนเกิดความเสียหาย 

   

 
ชื่อต าแหน่งและอักษรย่อของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  
 ชื่อต าแหน่งและอักษรย่อของหน่วยงานหรือบุคคลผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในคู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีดังนี้ 

● สภามหาวิทยาลัย (University Council : UC) 

● คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Oversight Committee : RMOC) 

● คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน (Audit Committee: AC) 

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (Risk Management Committee : RMC) 

● ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) 

● หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Officer : RO) 

● งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit : RMU) 

● หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Auditor Unit : IAU) 
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โครงสร้างอ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานระบบการบริหารความเส่ียง  
ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการภายใต้สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อธิการบดี รองอธิการบดีฝุายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็น
เลขานุการและหัวหน้าส่วนแผนงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยในการให้แนวทาง 
ควบคุมก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ และมีการท างานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย (Standing Committee) ทุกคณะในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นระยะตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

เพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของงานด้านการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน (Ownership of 
Risk Management Responsibilities) ให้เกิดกับผู้บริหารระดับต่างๆ มหาวิทยาลัยพึงมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีผลักดันและขับเคลื่อน (Steering Committee) ให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีดีโดยมีอธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีประธานเจ้าหน้าท่ีการ
บริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer :CRO) (ผู้บริหารต าแหน่งรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย) เป็นฝุาย
เลขานุการรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง ท้ังนี้ ในการท างานของประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความ
เสี่ยง (CRO) ให้มีหน่วยบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานกลางระดับด าเนินการ โดยท่ีจะมีหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ี
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Officer :RO) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรงในการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยงานย่อยท้ังในระดับส านักงานอธิการบดี ศูนย์/สถาบัน ส านักวิชา และโครงการ ซึ่งจะท า
หน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ความสนับสนุน และประสานการท างานกับประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยง (CRO) 
ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานย่อยท่ีตนสังกัด อย่างไรก็ตาม กระบวนการการท างานและข้อมูลท่ีรวบรวมโดย
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (RO) จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก หัวหน้า
หน่วยงาน นอกจากนี้ หากหน่วยงานใดมีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พึงมีการผ่านเรื่องไปยังคณะกรรมการ
ชุดนี้ เพื่อพิจารณาด้วยเพื่อความคล่องตัว และ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับสูงของฝุายบริหาร ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้และทักษะเชิงบริหารเกี่ยวกับงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยจ านวนกรรมการในคณะไม่จ าเป็นต้องมาก 

ท้ังนี้ ในระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายในพึงมีหน้าท่ีในการสอบทาน ตรวจสอบระบบ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการประเมินเหตุการณ์อันเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
การระบุระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ให้ตรงความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสมของมาตรการท่ี
มหาวิทยาลัยเลือกใช้เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงต่าง ๆ และให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะท างานร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานฯ  
และคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

จากโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี ในระบบการบริหารความเสี่ยง ท่ีซึ่งได้อธิบายมาข้างต้นสามารถอธิบายเป็น
ภาพผังอ านาจหน้าที่ได้ดังต่อไปน้ี 



                                     
                             คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ (ฉบบัปรบัปรงุ ธ.ค. 2560) 

 

11 
 

ผังโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานระบบการบริหารความเส่ียง  

 

1 หน่วยตรวจสอบภายใน พึงมีการสอบทาน ตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะท างานร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานฯ และคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
2 การบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(Risk Management Committee : RMC) จะมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการฯ และมีประธานเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) ผู้บริหารต าแหน่ง
รองอธิการบดีที่อธิการมอบหมาย เป็นเลขานุการฯ รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
3 การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน พึงมีการบริหารงานเป็นล าดับข้ันการบังคับบัญชา ซึ่งหากหน่วยงานใดมีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานจะต้องผ่านเรื่องไปยัง คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบก่อน 
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ล าดับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1 สภามหาวิทยาลัย  

(University Council) 
1) ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง มอบให้ฝุายบริหารรับไป
ด าเนินการ   
2) ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนงานด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ฝุายบริหาร  
3) ตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลงานการบริหารความเสี่ยงท้ังด้าน Due 
care และ Due process ผ่านเครื่องมือท้ังสองของสภามหาวิทยาลัย คือ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด า เ นินงาน  และ
คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

2 คณะกรรมการก ากับดูแลการ
บริหารความเสีย่ง 
(Risk Management Oversight 
Committee : RMOC) 

1) ก ากับดูแลความเหมาะสมของกระบวนการอันควรท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง (Due process) 
2) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้
ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยฯ  
3) ให้ความเห็น ค าปรึกษา เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
เสนอแนะมาตรการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

5) สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีก าหนด 

3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน 
(Audit Committee: AC) 

1) ก ากับดูแลความเหมาะสมตามควรของการให้ความส าคัญและใช้ความ
ระมัดระวังและรอบคอบ (Due Care) ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
2) สอบทานการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการ 
3) สอบทานความเพียงพอของนโยบาย แผนงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 
(Risk Management 
Committee : RMC) 

1) น านโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติท่ี
เหมาะสม 

2) รับผิดชอบการด าเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินและก าหนดแผนด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

3) กลั่นกรองค าของบประมาณในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4) น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและรับ
ข้อแนะน า 
5) ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ และกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 

6) ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในระดับนโยบายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
5 ประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความ

เสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) 
1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2) ผลักดันการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3) ติดตามประเมินผลการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 
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6 หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk 
Officer : RO) 

1) เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมให้ข้อมูล เสนอความคิดเห็นใน
กิจกรรมเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
2) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในส่วนท่ีหน่วยงานมีความ
เกี่ยวข้อง   
3) เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการเชื่อมโยงการด าเนินการแผนบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 
4) รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ในระดับ
หน่วยงาน แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยง (CRO)เพื่อรวบรวมเป็น
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

7 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Unit : 
RMU) 

1) ด าเนินการเพื่อรองรับการด าเนินงานของประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความ
เสี่ยง (CRO) 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
3) เชื่ อมโยงการด า เ นินงานในระบบการบริหารความเสี่ ย ง  ระหว่ าง
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
4) ด าเนินการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการในการยกร่างรายงานต่างๆ 
ได้แก่ ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง / ร่าง แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง/ ข้อมูล
ความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค / ร่าง รายงานการติดตามผล
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
5) ด าเนินการจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารและรายงานต่างๆ ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยและประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยง (CRO) 
มอบหมาย 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน  
(Internal Auditor Unit : IAU 

สอบทานและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

 

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
1. คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยง (เอกสารฉบับนี)้  
 ประกอบด้วย ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง  เพื่อความเข้าใจ ในหลักการ 
กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาพรวม เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร
และบุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างระบบต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. แผนบริหารความเสี่ยง 
 เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 

● แผนบริหารความเส่ียงปกติ เป็นแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับเปูาหมาย ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามเหตุการณ์ปกติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ COSO ERM 
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ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงข้อมูล ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
(Risk Appetite) ระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) และตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
(Key Risk Indicators, KRIs)  

● แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต เป็นแผนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์เร่งด่วน หรือ
เหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติท่ีต้องการเตรียมความพร้อมและรับมือจากสถานการณ์ต่างๆ ท้ังภัยจาก
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอันตราย ท่ีมีผลต่อความต่อเนื่องต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

3. เวบไซต์ http://risk.wu.ac.th  
  เป็นช่องทางการสื่อสารของระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลระบบ แผนงาน และกิจกรรม รวมถึงความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ 
และบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจากการก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายองค์กร พิจารณาระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง 
ออกแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 
 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงเปูาหมายการด าเนินงาน 
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

 

1.
วัตถุประสงค์

องค์กร 

 

2.ระบุ
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

 

3.ประเมิน
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

4.จัดการ
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

5.ติดตาม
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 

 

6.
ประเมินผล
การจัดการ 

เปูาหมายองค์กร 

 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ 

ของเหตุการณ์ 

ประเมินผล
มาตรการ 

ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ระบุความเส่ียง 
วิเคราะห์สาเหต ุ

การตอบสนองความเส่ียง 
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2. การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ในอนาคตท่ีท านายไม่ได้ หากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความ

เสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลว ต่อองค์กร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ท้ังท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
กระบวนการการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน 
งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

 
3. การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นวิธีการหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับผลกระทบท่ี
มหาวิทยาลัยจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น  

การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง จะระบุ “โอกาส” ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยอาจจะ
ประเมินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้นในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อม
เกี่ยวกับการควบคุมปูองกันในปัจจุบัน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

คะแนน แปลผลค่าโอกาส ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก - เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน 
4 สูง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดสูง – น่าจะเกิด 
3 ปานกลาง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง – อาจเกิดได้ 
2 น้อย ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดน้อย – ไม่น่าจะเกิด 
1 น้อยมาก ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมาก – ยากที่จะเกิด 

  

การระบุค่าผลกระทบความเสี่ยง จะระบุ “ผลกระทบ” จากความรุนแรงถ้ามีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น 
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายท่ีต้ังไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี ้



                                     
                             คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ (ฉบบัปรบัปรงุ ธ.ค. 2560) 

 

17 
 

 

คะแนน แปลผลค่าผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร มีสูงมาก 
4 สูง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร มีสูง 
3 ปานกลาง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร มีปานกลาง 
2 น้อย ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร มีน้อย 
1 น้อยมาก ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร มีน้อยมาก 

  

  
 จากนั้น ระบุค่าโอกาส (Likelihood) และค่าผลกระทบ (Impact) ท่ีระบุขึ้น ในตารางระดับความเสี่ยง 
(Heat map) ซึ่งจะแยกสีตามระดับความเสี่ยง จ านวน 4 สี คือ 
  1. สีแดง (Red) ความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme Risk) 
  2. สีส้ม (Orange) ความเสี่ยงสูง (High Risk) 
  3. สีเหลือง (Yellow) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) 
  4. สีเขียว (Green) ความเสี่ยงต่ า (Low Risk)  
  

ผลกระทบ 

Impact / 
Consequenc
es 

Catastrophic (5) 19H 20H 21H 24E 25E 

Major (4) 16H 17H 18H 22E 23E 

Moderate (3) 8M 9M 13H 14H 15H 

Minor (2) 3L 4L 7M 11M 12H 

Insignificant (1) 1L 2L 5M 6M 10M 

   (1) (2) (3) (4) (5) 
   Very 

Low 
Low Medium High Very 

High 

   Likelihood / Frequency  
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 

  แผนที่แสดงระดับความเสี่ยง (Heat map) 
Green 

ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) 

 Yellow 
ความเส่ียงปานกลาง (Medium Risk) 

 Orange 
ความเสี่ยงสูง (High Risk) 

 Red 
ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk) 

ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ 

1L= 1 x 1  5M= 3 x 1  12H 5 x 2  22E = 4 x 4 
2L= 2 x 1  6M= 4 x 1  13H 3 x 3  23E= 5 x 4 
3L= 1 x 2  7M= 3 x 2  14H 4 x 3  24E= 4 x 5 
4L= 2 x 2  8M= 1 x 3  15H 5 x 3  25E= 5 x 5 

    9M= 2 x 3  16H 1 x 4     
    10M= 5 x 1  17H 2 x 4     
    11M= 4 x 2  18H 3 x 4     
        19H 1 x 5     
        20H 2 x 5     
        21H 3 x 5     

E E 

E E 
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 ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงระบุ ค่าโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง / ค่าผลกระทบ
ความเสี่ยง จะใช้ แบบ RM-01 และจะคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เรียงล าดับและคัดลอกมายัง
แบบ RM-02 โดย RM-02 จะให้มีการรวบรวมกิจกรรมควบคุมซึ่งได้ด าเนินการในปัจจุบัน และหาความเสี่ยงส่วนท่ี
เหลือก่อนท่ีจะประเมินความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือต่อไป ส าหรับช่อง “ความคิดเห็น” เพื่อให้ผู้ท่ีด าเนินการจัดท าได้
ทดลองเขียนมาตรการบริหารความเสี่ยง หรือ หมายเหตุความคืบหน้าของการด าเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีเคย
ปฏิบัติอยู่ (สามารถศึกษาเกี่ยวกับการกรอกแบบ RM-01,02 ได้ในภาคผนวก) 
 
4. การตอบสนองความเส่ียง/ระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 หลังจากท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงแล้ว จะเป็นกระบวนการของการก าหนดมาตรการบริหารความ
เสี่ยง  โดยการน าความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง (M) สูง (H) และสูงมาก (E) มาด าเนินการระบุมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีองค์กรรับได้  และระบุงบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลา ท้ังนี้ มาตรการบริหารความเสี่ยง สามารถก าหนดได้โดยมี 4 แนวทาง ตามความ
เหมาะสมคือ   

1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) : การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การ
หยุดด าเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างาน การลดขนาดงานหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นท่ีสามารถยอมรับได้
มากกว่า เป็นต้น 

2) การกระจาย / โอนความเส่ียง (Transfer) : การกระจายหรือการโอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือเพียง
บางส่วนไปยังผู้อื่นท่ีมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
เช่น การท าประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน เป็นต้น 

3) การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Treat) : การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อการจัดการความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบควบคุมภายใน 
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดท าแผนฉุกเฉิน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย การ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น 

4) การยอมรับความเส่ียง (Take) : การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฎอยู่ เป็นความเสี่ยงท่ีหน่วยงาน
สามารถยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีดีอยู่แล้ว และการจัดการความเสี่ยงไม่มีความคุ้มค่า
เพียงพอต่อการด าเนินการในปีงบประมาณ 

 

 โดยในการระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม จะใช้ แบบ RM-03 ข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
 
5. การติดตามการด าเนินงาน 
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 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยขั้นตอนนี้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการการติดตามผลปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน เมษายน และ กันยายน (ศึกษารายละเอียด
กระบวนการได้ในปฏิทินการด าเนินงาน บทท่ี 4) 
 
6. ประเมินผลมาตรการ 
 ในแต่ละรอบปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะด าเนินประเมินผลการด าเนินการจากตัวชี้วัดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ เพื่อเป็นการวัดผลว่ามหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ระดับท่ี
ยอมรับได้แล้วหรือไม่ 
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บทที่ 4 แผนการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

 
ปฏิทินกิจกรรมและแผนการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  

 ปฏิทินกิจกรรมและแผนการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงถึง
ช่วงเวลาของการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังระบบ ซึ่งได้แสดงล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูล/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ  
 1. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
 2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการทบทวนแผนบริหารความเส่ียง 

ล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูล/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

1.1 ก.พ.-มี.ค. จัดท าแบบระบุความเสี่ยง RM-01 
ทุกหน่วยงานจัดท าแบบระบุความเส่ียง RM-01 เพื่อใช้ในการ
ทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งปีแรก และเพื่อประกอบการ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

RO 
ทุกหน่วยงาน 

RMU แบบระบุความเสี่ยง RM-01 
(รายละเอียดการด าเนินการ
ในบทที่ 3) 

1.2 มี.ค. รวบรวม และกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง เพื่อทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ และจัดท า
ร่างแผนบริหารความเสี่ยง รอบปีงบประมาณถัดไป  
- งานบริหารความเสี่ยง (RMU) รวบรวมประเด็น/ประธาน
เจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (CRO) พิจารณากลั่นกรอง 
ประเด็นความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน แบบ   RM-01 

จากหน่วยงานต่างๆ และผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบครึ่งปีแรก เพื่อการทบทวน
ความเสี่ยง รอบครึ่งแรก (ต.ค.-มี.ค.) และจัดท าร่างแผน
บริหารความเส่ียง ในรอบปีงบประมาณถัดไป 

CRO/RMU  - ข้อมูล RM-01 จากทุก
หน่วยงาน 

- ผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รอบ
ครึ่งปีแรก (จากข้อ 2.2) 
- แบบ RM-02/RM-03 
- แผนบริหารความเสี่ยง 
 

1.3 มี.ค.-เม.ย. พิจารณาทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ /ร่าง
แผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณถัดไป 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) พิจารณาทบทวน
ความเส่ียง รอบครึ่งปีแรก (ต.ค.-มี.ค.) และพิจารณาร่างแผน
บริหารความเส่ียง ส าหรับปีงบประมาณถัดไป  

RMC/CRO 
/RMU 

 - ข้อมูลการทบทวนความ
เสี่ยง รอบครึ่ งแรก (ต .ค .-
มี.ค.) 
- ร่ า งแผนบริหารความ
เสี่ยงส าหรับปีงบประมาณ
ถัดไป  

1.4 เม.ย. กิจกรรม CRO พบ RO เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และจัดท าแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง 

CRO/RMU RMC/RO  
ทุกหน่วยงาน 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
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ล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูล/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

(CRO) /งานบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการบริหารความเสี่ ยง /สรุปการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเส่ีย โครงการเพื่อการบริหารความเส่ียง 

1.5 เม.ย.-
พ.ค. 

หน่วยงานน าเสนอโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงตามแผนฯ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการ ส าหรับรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 
หลังจากกิจกรรม CRO พบ RO ให้หน่วยงานน าเสนอ
โครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเส่ียงตามแผนฯ 
ส าหรับรอบปีถัดไป มายังงานบริหารความเส่ียง 

RO 
ทุกหน่วยงาน 

RMU แผนบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับรอบปีถัดไป 

1.6 พ.ค. พิจารณาแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง/โครงการเพื่อ
การตอบสนองความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) พิจารณาแผนปฏิบัติ
การบริหารความเส่ียง/โครงการเพื่อการตอบสนองความเสี่ยง 
ส าหรับรอบปีงบประมาณถัดไป และจัดสรรงบประมาณ ซ่ึง
หากโครงการที่น าเสนอไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
เสี่ยง จะมีการพิจารณาโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

RMC  - ร่าง แผนบริหารความ
เสี่ยง ส าหรับรอบปีถัดไป 
- โครงการเพื่อตอบสนอง
มาตร กา รค วาม เ สี่ ย งซึ่ ง
หน่วยงานน าเสนอ 

1.7 พ.ค.-มิ.ย. คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (RMOC) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเพียงพอและความ
เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (RMOC) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเพียงพอและความเหมาะสม 
และให้ข้อเสนอแนะ การทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งปีแรก 
(ต.ค.-มี.ค.) และแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับปีงบประมาณ
ถัดไป  

RMOC 
 

 - ข้อมูลการทบทวนความ
เสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ 
- ร่าง แผนบริหารความ
เสี่ยง ส าหรับรอบปีถัดไป 
- โครงการเพื่อตอบสนอง
มาตร กา รค วาม เ สี่ ย งซึ่ ง
หน่วยงานน าเสนอ 

1.8 มิ.ย. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์ 
หากคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มี
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
เพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) จะ
ด าเนินการพิจารณาและปรับปรุงอีกครั้ง 

RMC/RMU   

1.9 ก.ย. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
งานบริหารความเสี่ยงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียม
ด าเนินงานตามแผน ในเดือน ต.ค. 

RMU ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

แผนบริหารความเส่ียง 

1.10 ส.ค.-ก.ย. จัดท าแบบระบุความเสี่ยง RM-01 
ทุกหน่วยงานจัดท าแบบระบุความเส่ียง RM-01 เพื่อใช้ในการ
ทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

RO 
ทุกหน่วยงาน 

RMU แบบข้อเสนอโครงการ 

1.11 ก.ย. รวบรวมกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยง 
/ทบทวน Risk Appetite /Risk Tolerance และ KRI 

CRO/RMU  - ข้อมูล  RM-01 จาก
หน่วยงานต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานตาม
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ล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูล/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

งานบริหารความเสี่ยง (RMU) รวบรวมประเด็น/ประธาน
เจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (CRO) พิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูล ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ
ครึ่งปีหลัง เพื่อการทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งหลัง  / 
ทบทวน Risk Appetite /Risk Tolerance และ KRI 

แผนบริหารความเสี่ยง รอบ
ครึ่งปีหลัง (จากข้อ 2.4) 
- แบบ RM-02/RM-03 
- แผนบริหารความเสี่ยง 
- ข้อมูล Risk Appetite 
/Risk Tolerance และ KRI 

1.12 ก.ย.-ต.ค. พิจารณาทบทวนความเสี่ยง /ทบทวน Risk Appetite 
/Risk Tolerance และ KRI 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) พิจารณาทบทวน
ความเสี่ ย ง  รอบครึ่ งหลั ง  (เม .ย .-ก .ย .)/ทบทวน Risk 
Appetite /Risk Tolerance และ KRI 

RMC/CRO 
/RMU 

 - ข้ อ มู ล ก า ร ท บ ท ว น
ความเสี่ยง รอบครึ่งปีหลัง 
- ข้อมูล Risk Appetite 
/Risk Tolerance และ KRI 

1.13 ต.ค. คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (RMOC) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเพียงพอและความ
เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (RMOC) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเพียงพอและความเหมาะสม 
และให้ข้อเสนอแนะ การทบทวนความเสี่ยง รอบครึ่งหลัง 
(เม.ย.-ก.ย.) /การทบทวน Risk Appetite /Risk Tolerance 
และ KRI 

RMOC 
 

 - ข้ อ มู ล ก า ร ท บ ท ว น
คว า ม เ สี่ ย ง  ร อ บ ค รึ่ ง
ปีงบประมาณ 
- ร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงส าหรับปีงบประมาณ
ถัดไป  
- ข้อมูล Risk Appetite 
/Risk Tolerance และ KRI 
 
 

 

2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูล/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

2.1 ต.ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

ห น่ ว ย ง า น ซ่ึ ง
ปรากฏตามแผนฯ 

 แผนบริหารความเส่ียง 

2.2 เม.ย. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดการ
บริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ (ต.ค.-
มี.ค.) 
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
บริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณแรก (ต.ค.-
มี.ค.) ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ 
(eBudget) 

ห น่ ว ย ง า น ซ่ึ ง
ปรากฏตามแผนฯ 

RMU แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2.3 เม.ย. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการ
บริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปีงบประมาณ (ต.ค.-
มี.ค.) 
งานบริหารความเสี่ยง (RMU) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเส่ียง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) /

RMU RMC/RMO/IAU รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 



                                     
                             คู่มือระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ (ฉบบัปรบัปรงุ ธ.ค. 2560) 
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ล าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูล/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
(RMOC)  

2.4 ก.ย. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดการ
บริหารความเสี่ยงและผลการด า เ นินงานราย
โครงการ รอบสิ้นปีงบประมาณ 
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
บริหารความ เสี่ ย ง  สิ้ นปี งบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ (eBudget) 

ห น่ ว ย ง า น ซ่ึ ง
ปรากฏตามแผนฯ 

RMU แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2.5 ต.ค. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการ
บริหารความเสี่ยงและผลการด า เนินงานราย
โครงการ รอบสิ้นปีงบประมาณ 
งานบริหารความเสี่ยง (RMU) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเส่ียง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) /
คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
(RMOC) และหน่วยตรวจสอบภายใน 

RMU RMC/RMO/IAU รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ RM-01

เรื่อง ขอน ำสง่ขอ้มลูกำรระบคุวำมเสีย่งระดบัมหำวิทยำลยั

เรียน อธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมำณ
RM-01 วันทีจ่ดัท ำ

ขอ้ โอกำสเกิด* ผลกระทบ**

1

2

3

4

** ผลกระทบ : 1 - 5  (1 ต่ ำสุด - 5 สูงสุด) 

* โอกำสเกิด : 1 - 5  (1 ต่ ำสุด - 5 สูงสุด)

ดำ้นกำรเงิน

(Financial Risk)

ควำมเสีย่ง
แบบระบคุวำมเสีย่ง (Risk Identification)

ควำมเสีย่งระดบัองค์กร 

ดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์

 ระเบยีบขอ้บงัคับ

ดำ้นกลยทุธ์

(Strategic Risk)

ควำมเสีย่งดำ้น

ดำ้นกำรด ำเนินงำน

(Operational Risk)

(Compliance Risk)

ลงชื่อ .................................................................. 
 

       (.................................................................) 
      หัวหน้าหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน ................................................................ 
       วันที่ ........./........../......... 

(2)



ค ำอธบิำยแบบบริหำรควำมเส่ียง มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ RM-01

ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบ RM-01 แบบระบุควำมเสีย่ง (Risk Identification)
RM-01 แบบระบคุวามเส่ียง เปน็เอกสารใช้ในการระบคุวามเส่ียง โดยรวบรวมจากความรู้ ประสบการณ์ บริบทการท างานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา

จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปน็ส าคัญ ทั้งนี ้จะแบง่การระบคุวามเส่ียงออกเปน็ 5 ด้าน ได้แก ่ ด้านกลยุทธ์และชือ่เสียง   ด้านการด าเนนิงาน 

ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านกฎหมาย ระเบยีบ และเหตุการณ์ภายนอก (ศึกษาค าจ ากดัความของความเส่ียงแต่ละด้าน 

ได้ในคู่มอืการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมำณ
RM-01 วันทีจ่ดัท ำ

ขอ้ โอกำสเกิด* ผลกระทบ**
(2) (3)

1

2

3

4

** ผลกระทบ : 1 - 5  (1 ต่ ำสุด - 5 สูงสุด) 

(Compliance Risk)

ดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์

 ระเบยีบขอ้บงัคับ

ดำ้นกำรด ำเนินงำน

(Operational Risk)

ควำมเสีย่ง
แบบระบคุวำมเสีย่ง (Risk Identification)

ควำมเสีย่งระดบัองค์กร 

(1)

ดำ้นกลยทุธ์

(Strategic Risk)

ควำมเสีย่งดำ้น

* โอกำสเกิด : 1 - 5  (1 ต่ ำสุด - 5 สูงสุด)

ดำ้นกำรเงิน

(Financial Risk)

(1) ช่อง "ความเสี่ยง" : ระบุ เหตุการณ์ ท่ี
อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลวต่อองค์กร ท าให้
เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงานท้ังท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม  ท่ีสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้านตามท่ีระบุในด้าน
ซ้ายมือ (สามารถศึกษาค าจ ากัดความของความ

เสี่ยงแต่ละด้านจากคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

(2) ช่อง "โอกาสเกิด" : ระบุค่าโอกาสที่
เหตุการณ์นั้น จะเกิดขึ้น โดยระบุเป็น
เกณฑ์ 5 ระดับ (1 ต่ าสุด - 5 สูงสุด) 
(สามารถศึกษาเกณฑ์ 5 ระดับ ได้ในคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)์ 

(3) ช่อง "ผลกระทบ" : ระบุค่า
ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงนั้น  โดย
ระบุเป็นเกณฑ์ 5 ระดับ 
(1 ต่ าสุด - 5 สูงสุด) 
(สามารถศึกษาเกณฑ์ 5 ระดับ ได้ในคู่มือการ

(3)



แบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ RM-02

ความเสีย่งดา้น*
โอกาสเกิด ผลกระทบ

ล าดบั A B
(ระดับ1-5) (ระดับ1-5) คะแนน ระดบั

* ความเส่ียงด้าน : ใหร้ะบคุวามเส่ียงเพือ่แยกวเิคราะหท์ีละด้าน ได้แก ่ด้านกลยทุธ์ , ด้านการด าเนินงาน , ด้านการเงิน, ด้านการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคับ 

  (ด าเนินการวเิคราะหท์ั้ง 4 ด้าน โดยแยกด้านละ 1 แผ่น)

**คะแนนระดับความเส่ียง (A*B)  :  ≤ 3 = ความเส่ียงต่ า (Low Risk : L) , 4 - 7 = ความเส่ียงปานกลาง (Meduim Risk : M) , 8 - 14 = ความเส่ียงสูง (High Risk : H) , ≥ 15 ความเส่ียงสูงมาก (Extreme Risk : E) 

ความคิดเหน็

แบบประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  RM-02

ความเสีย่งสว่นทีเ่หลอื

ปงีบประมาณ

ระดบัความเสี่ยง**

A*B

ความเสีย่งระดบัองค์กร 
วันทีจ่ดัท า

ความเสีย่ง
กิจกรรมควบคุม

ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(4)



ค ำอธบิำยแบบบริหำรควำมเส่ียง มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ RM-02

ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบ RM-02 แบบประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment)
RM-02 แบบประเมนิความเส่ียง เปน็เอกสารต่อเนือ่ง จาก RM-01 โดย RM-02 นัน้ จะคัดเลือกความเส่ียงที่ส าคัญๆ และจะมผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม มาจาก RM-01 แบบระบคุวามเส่ียง
เพื่อด าเนนิการประเมนิความเส่ียงต่อไป

ควำมเสีย่งดำ้น*
โอกำสเกิด ผลกระทบ

A B
(ระดับ1-5) (ระดับ1-5) คะแนน ระดบั

(7) (8) (9) (10) (11)

 

* ความเส่ียงด้าน : ใหร้ะบคุวามเส่ียงเพือ่แยกวเิคราะหท์ีละด้าน ได้แก ่ด้านกลยทุธ์ , ด้านการด าเนินงาน , ด้านการเงิน, ด้านการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคับ 

  (ด าเนินการวเิคราะหท์ั้ง 4 ด้าน โดยแยกด้านละ 1 แผ่น)

**คะแนนระดับความเส่ียง (A*B)  :  ≤ 3 = ความเส่ียงต่ า (Low Risk : L) , 4 - 7 = ความเส่ียงปานกลาง (Meduim Risk : M) , 8 - 14 = ความเส่ียงสูง (High Risk : H) , ≥ 15 ความเส่ียงสูงมาก (Extreme Risk : E) 

วันทีจ่ดัท ำ

ล ำดบั ควำมคิดเหน็

(4) (5) (6)

แบบประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment)  RM-02

ควำมเสีย่งสว่นทีเ่หลอื

ปงีบประมำณ

ระดบัควำมเสี่ยง**
A*B

ควำมเสีย่งระดบัองค์กร 

กิจกรรมควบคุม
ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั (ถ้ำมี)

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ควำมเสีย่ง

(4) ช่อง "ความเสี่ยง" ให้คัดเลือกจากช่อง 
(1) ใน RM-01 ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบและ
โอกาส เกิดสู ง  และ วิ เคราะห์แล้ ว ว่ า  มี
ความส าคัญในแต่ละด้าน 

(5) ช่อง "กิจกรรมควบคุม ท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน" ระบุกิจกรรมหรือ
โครงการ ท่ีใ ช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง ท่ีระบุไว้ในช่องท่ี (4) 

(6) ช่อง "ความเสี่ยงส่วนที่เหลือ" ให้ระบุ 
ความเสี่ยง ที่ยั งคงเหลืออยู่จาก การ
ด าเนินการกิจกรรมควบคุมที่ ใ ช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องที ่(5)  

(11) ช่อง "ความคิดเห็น" ระบุให้
ความเห็นแนะน าเกี่ยวกับมาตรการ
บริหารความเสี่ยงหรือกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสม ท่ีช่วยท าให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้

(9) ช่อง "คะแนน" 
ให้ระบุผลการคูณ
ของคะแนน ช่องที่ 
(7) คูณกับ ช่องที่ 

(10) ช่อง "ระดับ" ให้ระบุ 
 

L  เมื่อช่องท่ี (9)  ได้คะแนน  1 - 3 (Low Risk)  
M เมื่อช่องท่ี (9)  ได้คะแนน  4 - 7 (Medium Risk)  
H  เมื่อช่องท่ี (9)  ได้คะแนน 8 - 14 (High Risk)  

ระบุความเสี่ยงเพื่อแยกวิเคราะห์ทีละด้าน  

(7) ช่อง "โอกาส
เกิด" ให้ระบุระดับ
โอกาส (5 ระดับ) ที่
คาดว่าจะเกิดความ
เสี่ ย ง ส่ ว นที่ เ ห ลื อ 
ช่องที่ (6)   
 

( 8 )  ช่ อ ง 
"ผลกระทบ" ให้ระบุ
ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (5 
ระดับ ) หากความ
เสี่ ย ง ส่ ว นที่ เ ห ลื อ 
ช่ อ ง ที่  ( 6 )  นั้ น
เกิดขึ้น  
 

ทั้งนี้ สามารถศึกษา 
ระดับของ "โอกาส
เ กิ ด " แ ล ะ 
"ผลกระทบ" ในคู่มือ
บริหารความเสี่ย ง 
มหาวิทยาลัย  

(5)



แบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ RM-03

ปีงบประมาณ
ความเสีย่งดา้น วันทีจ่ดัท า

ระดบั ประมาณการ หน่วยงาน

ค่าใชจ้า่ย ทีร่ับผิดชอบ

(ถา้สามารถระบไุด้)

* ความเส่ียงด้าน : ใหร้ะบคุวามเส่ียงเพือ่แยกวเิคราะหท์ีละด้าน ได้แก ่ด้านกลยทุธ์ , ด้านการด าเนินงาน , ด้านการเงิน, ด้านการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคับ 

  (ด าเนินการวเิคราะหท์ั้ง 4 ด้าน โดยแยกด้านละ 1 แผ่น)

ระยะเวลามาตรการบริหารความเสีย่งความเสีย่งส่วนที่เหลือ
ความเสีย่ง

ล าดบั

ความเสีย่งระดบัองค์กร 
แบบขอ้มลูแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan)RM-03

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(6)



ค ำอธบิำยแบบบริหำรควำมเส่ียง มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ RM-03

ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบ RM-03 แบบขอ้มลูแผนปฏบิัตกิำร (Action Plan)
RM-03 แบบข้อมลูแผนปฏบิติัการ  เปน็เอกสารต่อเนือ่ง จาก RM-02 แบบประเมนิความเส่ียง โดย RM-03 นัน้ จะคัดเลือกเฉพาะความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียง ปานกลาง (M)/สูง(H)/สูงมาก(E) ใน RM-02

มาด าเนนิการ โดยการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียง ประมาณการค่าใช้จ่าย หนว่ยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลา

ปีงบประมำณ
ควำมเสีย่งดำ้น* วันทีจ่ดัท ำ

ระดบั ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย หน่วยงำน

ควำมเสีย่ง (ถ้ำสำมำรถระบไุด้) ทีร่ับผิดชอบ

(13) (15) (16) (17)

* ความเส่ียงด้าน : ใหร้ะบคุวามเส่ียงเพือ่แยกวเิคราะหท์ีละด้าน ได้แก ่ด้านกลยทุธ์ , ด้านการด าเนินงาน , ด้านการเงิน, ด้านการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคับ 

  (ด าเนินการวเิคราะหท์ั้ง 4 ด้าน โดยแยกด้านละ 1 แผ่น)

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

มำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ง

(14)

ระยะเวลำ

ควำมเสีย่งระดบัองค์กร 
แบบขอ้มลูแผนปฏบิัตกิำร (Action Plan)RM-03

(12)

ล ำดบั
ควำมเสีย่งส่วนที่เหลือ

(12) ช่อง "ความเสี่ยงส่วนที่เหลือ " ให้
คัดลอกความเสี่ยง ส่วนที่เหลือที่มี ระดับ
ความเสี่ยง ปานกลาง (M) / สูง (H) / สูง
มาก (E) จากช่อง (6) แบบ RM-02  

(14) ช่อง "มาตรการบริหารความเสี่ยง" ระบุ 
มาตรการบบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับความ

( 1 5 ) ช่ อ ง 
"ป ร ะ มาณกา ร
ค่าใช้จ่าย" ระบุ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่า
ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร
ด า เนินการตาม
มาตรการความ
เสี่ ย ง  ใน ช่อง  ที่ 
(14) (หาก

( 1 6 ) ช่ อ ง 
" ห น่ ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ" ระบุ
ห น่ ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ โดยให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรการบริหาร
ความเสี่ยง ในช่อง
ท่ี (14) 

( 1 7 )  ช่ อ ง 
"ระยะเวลา" ระบุ 
ช่วง เวลาในการ
ด า เนินการตาม
มาตรการบริหาร
ความเสี่ยง ในช่อง
ที่ (14)  

(13) ช่อง "ระดับความ
เสี่ยง" ให้ระบุระดับความ
เสี่ยงของ ความเสี่ยงส่วนที่
เหลือ ช่อง (12) โดยน ามา
จากช่อง (10) ในแบบ RM-

ระบุความเสี่ยงเพื่อแยกวิเคราะห์ทีละด้าน 

(7)




