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คือ ควำมเป็นไปได้หรือควำมไม่แน่นอน ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอนำคต และส่งผล
กระทบให้องค์กรไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กรได้ 

 
 
 
 

คือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ 
วำงไว้ กำรระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีควำมเชื่อมโยงกับผลควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยคำนึงถึง 
วัตถุประสงค์ตำมแผนงำนของหน่วยงำน และโอกำสของเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อ 
หน่วยงำน ทำให้ไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้  

 
 
 
 
 
 

หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ โดยพิจำรณำจำกควำมถ่ีของเหตุกำรณ์ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
หนึ่งรอบปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง 
          ขัน้ตอนนี้เป็นกำรระบุค่ำโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ว่ำจะอยู่ในระดับเป็นไปได้มำกหรือน้อยเพียงใด โดยจัด
ค่ำโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ ออกเป็น 5 ระดับ  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

     1 = 0 – 1 ครั้งต่อป ี อำจเกิดขึ้นเฉพำะในสถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกติบำงกรณ ี

     2 = 2 – 3 ครั้งต่อป ี อำจจะเกิดขึ้นน้อยมำก 

     3 = 4 – 5 ครั้งต่อป ี เป็นไปได้ ที่เกิดขึ้นในบำงครั้ง 

     4 = 6 ครั้งต่อปี  เป็นไปได้มำกคำดหมำยว่ำจะเกิดขึ้นค่อนข้ำงบ่อย 

     5 = ตลอดทั้งปี (มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี) ค่อนข้ำงแน่นอน คำดหมำยว่ำจะเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ ่

 

 ความเสี่ยง (Risk) 

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

 การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง (L) และค่าผลกระทบ (I) 

โอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L 
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หมำยถึง ระดับควำมรุนแรงและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตำมประเภทของ
ปัจจัยเสี่ยง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ค่าคะแนน ความหมาย 

1 = ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 90 ขึ้นไป หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนได้ผลงำนมำกกว่ำร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

2 = ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำย ตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90 หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนได้ผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 
81 – 90 

3 = ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำย ตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80 หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนได้ผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 
71 – 80 

4 = ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำย ตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70 หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผน ได้ผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 
61 – 70 

5 = ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

ร้อยละ 60 

หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผน ได้ผลงำนน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับร้อยละ 60 

 
การน าค่าโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I 

ไปบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)   
ก ำหนดให้แกน X คือ ค่ำโอกำสของควำมเสี่ยง และแกน Y คือ ค่ำผลกระทบ ประโยชน์ของกำรจัดท ำ

แผนผังเมทริกซ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถเรียงระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ไว้
ในแผนผังเดียวกัน ซึ่งระดับควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมี 4 ระดับ ได้แก่  

1) สูงมำก (Extreme)  
2) สูง (High)  
3) ปำนกลำง (Medium)  
4) ต่ ำ (Low)  

โดยใช้สีสื่อประกอบในรูปแบบคล้ำยคลึงกับสัญญำณไฟจรำจร 

 
 
 
 
 

ผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I 
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ค ำอธิบำย : 

ขอบเขตพืน้ที ่ ควำมหมำย 

สีแดง = ความเส่ียงสูงมาก (Extreme Risk, E) ตกพ้ืนท่ีซ่ึงตอ้งมีแผนการบริหารความเส่ียงเร่งด่วน 

สีสม้ = ความเส่ียงสูง (High Risk, H) ตกพ้ืนท่ีซ่ึงตอ้งมีแผนการบริหารความเส่ียง 

สีเหลือง = ความเส่ียงปานกลาง (Medium Risk, M) อยูพ้ื่นท่ีซ่ึงยอมรับความเส่ียงได ้

สีเขียว = ความเส่ียงต ่า (Low Risk, L) อยูพ้ื่นท่ีซ่ึงยอมรับความเส่ียงได ้

 
 
 
 

- R1 คือค่ำระดับควำมเสี่ยงที่ยังมิได้ดำเนินกำรใดๆ ในกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
- R2 คือค่ำระดับควำมเสี่ยงภำยหลังกำรมีกิจกรรมควบคุมแล้ว 

 
 
 
 

หมำยถึง กระบวนกำรทบทวนควำมเสี่ยงด้วยเหตุผลจำกกำรระดมควำมคิดว่ำกิจกรรมควบคุมหรือ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนก ำหนดขึ้นนั้น ช่วยควบคุมควำมเสี่ยงให้ลดลงได้หรือไม่ เป็นกำรอธิบำย
เหตุผลของควำมเสี่ยงเชิงตัวเลข เพ่ือกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป  
 
 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Remaining Risk Level) 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกำรน ำมำตรกำรหรือวิธีกำรมำใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน เพ่ือลดโอกำสและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอควร
ค ำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรตัดสินใจในกำรเลือกวิธีจัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
 
 

 

หมำยถึง เป็นเครื่องมือกำรเตือนหน่วยงำนว่ำอำจมีเหตุกำรณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ภำยหลังจำกมีแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยงแล้ว หรือมีแนวโน้มว่ำจะไม่สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงนั้นได้ 

 
 
 
 

คือ การก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยงของหน่วยงานทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ตัวย่อ S  
   ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวม โดยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นเป็น

ควำมเสี่ยงเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำ หนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่วม ท ำให้โครงกำร
ขำดกำรยอมรับและโครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำหรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผิดพลำด หรือน ำกำรตัดสินใจนั้น
มำใช้ อย่ำงไม่ถูกต้อง 

2) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) ตัวย่อ F 
    ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีผลท ำให้มหำวิทยำลัยต้องมีรำยได้ลดน้อยลง หรือ

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจึงมีลักษณะของกำร
ปกป้องทรัพย์สิน กำรเงิน และมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) ตัวย่อ O  
   ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรท ำงำนตำมปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมส ำ เร็จ
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรหรือแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

 

 ประเภทของความเสี่ยง (Risk Type) 

 วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Methods) 

 สัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signs) 
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4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ตัวย่อ C  
   ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยง

เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง (Image and Reputation Risk) ตัวย่อ IM 
   ภำพพจน์ของมหำวิทยำลัยอำจเกิดควำมเสียหำย เนื่องจำกมีกำรเผยแพร่ข่ำวสื่อเชิงลบในระดับ

จังหวัด ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 

6) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk) ตัวย่อ HS  
   ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ ควำมเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำและบุคลำกร

ของมหำวิทยำลัย 

7) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) ตัวย่อ P  
   ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนของมหำวิทยำลัย เป็นควำมเสี่ยงจำกบุคลำกรสำยวิชำกำร และ

บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงนี้ครอบคลุมถึงกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น อัตรำกำรลำออกของพนักงำน
มหำวิทยำลัย 

8) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) ตัวย่อ D  
   เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละหน่วยงำนในกำรก ำหนดให้มีกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงตำมพ้ืนฐำนควำมจ ำเป็นของงำนแต่ละงำน เช่น กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล กำรเรียกข้อมูล
กลับคืน เป็นต้น 

9) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล (Good Governance and Self Governance Risk) ตัวย่อ G  
   เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนงำนหลักขององค์กรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำ เนินกำรเป็นไป

ตำมหลัก ธรรมำภิบำลและอัตตำภิบำล เช่น ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น 
รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีด้วย 

 
 
 

 
หมำยถึง กิจกรรมที่ก ำหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งกิจกรรมกำรควบคุมดังกล่ำว  หมำยถึง กระบวนกำร วิธีกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่จะท ำให้มั่นใจได้ว่ำผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับทิศทำงที่ต้องกำร 
สำมำรถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้  

เช่น 1) เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน เช่น Modular Curriculum 
/Entrepreneurship/21st Century Skill 

      2) มีคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เครื่องมือหรือโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลผ่ำน JSON API 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม (Risk Control Activity Indicators) 
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  หมำยถึง เครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงใช้ติดตำมและเตือนภัย เพ่ือใช้ในกำรติดตำมดูแลควำม
เสี่ยง ควรเป็นลักษณะเป็นตัวชี้วัดน ำ (Leading Indicator) ท ำให้สำมำรถเก็บข้อมูล รำยงำนผล และสะท้อน
แนวโน้มของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงอำจมีหลำยตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
กำรระบุสำเหตุควำมเสี่ยง 

 ประโยชน์ของ KRI : เป็นตัวชี้วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญและมีประโยชน์มำกในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ กับ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/พันธกิจขององค์กร 

 ข้อจ ำกัดของ KRI : มีกำรเลือกตัวแปรที่จะน ำมำใช้เป็น KRI ไม่ถูกต้องหรือมีฐำนข้อมูลที่ไม่ชัดเจน หรือมี
ปริมำณน้อย จะท ำให้กำรค ำนวณและพยำกรณ์ผิดพลำดได้ 

เช่น 1) จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ 
      2) ทุกระบบสำมำรถด ำเนินกำรเชื่อมต่อข้อมูลผ่ำน JSON API 

 
 
 
 

กลยุทธ์ (Strategy)  
หมำยถึง แนวทำงที่มหำวิทยำลัยน ำไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก ำหนดไว้ ภำยใต้ข้อจ ำกัดของสภำพแวดล้อมภำยนอก และขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัย 
 

 

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง (Monitoring of Risk)  
หมำยถึง กำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม กำรกระท ำ  หรือระบบงำนตำมแผนที่

ก ำหนด เพ่ือตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินกำรตำมแผน ของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
 

 

การก าหนดกรอบการปฏิบัติ (Defining a Framework)  
หมำยถึง กำรก ำหนดกระบวนกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

 

 

   การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Setting Acceptable Responses to Risk)  
   หมำยถึงกำรก ำหนดเกณฑ์ระดับค่ำคะแนนของโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์และค่ำผลกระทบ ตำม
ประเภทของควำมเสี่ยงที่มหำวิทยำลัยสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่จ ำ เป็นต้องเพ่ิมกิจกรรมกำร
ควบคุม 

 ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) 

 ค าศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
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การควบคุม (Control)  
หมำยถึง กำรออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้มหำวิทยำลัยและ

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำไปปฏิบัติ ท ำให้เกิดกิจกรรมกำรควบคุม 
 

การควบคุมภายใน (Internal Control)  
หมำยถึง กระบวนกำรที่ก ำหนดขึ้นภำยในหน่วยงำน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ มหำวิทยำลัยมี

กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้ และมีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)  
เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น 

กำรอนุมัติ กำรจัดโครงกำรสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 

 

การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)  
เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำรสอบทำน กำร

วิเครำะห์ กำรยืนยันยอด กำรตรวจนับ กำรรำยงำนข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 

 

การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)  
เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร เช่น กำร

ให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดีเป็นต้น 
 

 

การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)  
เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหำวิธีกำรแก้ไข

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซ้ ำอีกในอนำคต เช่น กำรจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพ่ือช่วยลดควำมรุนแรงของควำม
เสียหำยให้น้อยลง หำกเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

 

 

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Setting Up Organization of Risk Management) 
หมำยถึง กำรจัดแบ่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กับหน่วยงำนและบุคลำกรภำยใน

มหำวิทยำลัยให้มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ 
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การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Report)  
หมำยถึง กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมำยถึง กระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้มีขึ้น เพ่ือบริหำรจัดกำรโอกำสของเหตุกำรณ์ที่จะ

เกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 

การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  
หมำยถึง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน อำจ

เรียกว่ำกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง หรือกำรประเมินผลแบบต่อเนื่อง 
 

 

การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation)  
หมำยถึง กำรประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของกำรควบคุม ณ ช่วงเวลำใด

เวลำหนึ่งที่ก ำหนด โดยขอบเขตและควำมถี่ในกำรประเมินรำยครั้งขึ้นอยู่กับกำรประเมินควำมเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของวิธีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นหลัก 

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ค่ำโอกำสของควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด 
 

 

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)  
หมำยถึง กำรแบ่งควำมรับผิดชอบ โดยกำรจัดให้มีบุคคลที่  3 มำรองรับควำมเสี่ยงแทน

มหำวิทยำลัย เช่น กำรท ำประกันภัย เป็นต้น 
 

 

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Identifying Suitable Responses to Risk) 
หมำยถึง กำรระบุวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงในแต่ละระดับ เป็นกิจกรรมภำยหลังขั้นตอนกำร

ประเมินควำมเสี่ยงแล้ว 
 

 
การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยงและค่าผลกระทบ (Identifying Risk Likelihood and Impact) 
หมำยถึง กำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำโอกำสของควำมเสี่ยงและค่ำผลกระทบ 
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การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifying Risk Factor)  
หมำยถึง กำรระบุเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต ซึ่งอำจส่งผลต่อมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนบวก

และด้ำนลบ 
 

การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)  
หมำยถึง กำรจัดให้มีแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือลดโอกำสควำมน่ำจะเป็นของควำมเสี่ยง 
 

 

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  
หมำยถึง กำรตัดสินใจที่จะยอมรับผลที่ตำมมำ หำกเหตุกำรณ์เกิดขึ้น โดยคำดว่ำจะไม่ส่งผล

กระทบรุนแรงต่อมหำวิทยำลัย หรือระบบควบคุมภำยใน ที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม 

 

 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
หมำยถึง กำรยกเลิกกิจกรรมอันที่จะท ำให้มหำวิทยำลัยมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น 
 

 

ความซื่อสัตย์ (Integrity)  
หมำยถึง กำรมีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทุกระดับชั้น 

 

 

ความโปร่งใส (Transparency)  
หมำยถึง กำรด ำเนินกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำย มีกำร

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีระบบกำรตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ 
 

 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk)  
หมำยถึง ควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยที่มีอยู่ทั่วไปหำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวไม่ได้รับกำรเอำใจใส่

อำจน ำไปสู่โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์อันส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 
 

 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risk)  
หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจำกผ่ำนกิจกรรมกำรควบคุมภำยในแล้ว 
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ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดว่ำสำมำรถยอมรับระดับควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นได้ 

 

ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk)  
หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยโดยตรง ส่งผลกระทบถึงเป้ำหมำยใน

ระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation Risk)  
หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกิจกรรมภำยในหน่วยงำน และเป้ำหมำยของ

หน่วยงำน 
 

 

แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)  
หมำยถึง เครื่องมือซึ่งใช้ระบุระดับของควำมเสี่ยง โดยกำรน ำเสนอเป็น 2 แกน คือ แกน X แทน

ค่ำระดับคะแนนของโอกำสของควำมเสี่ยง และแกน Y แทนค่ำระดับคะแนนของผลกระทบ 
 

 

ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมตระหนักในหน้ำที่ และต้องท ำให้ดีที่สุด โดยมีทั้งควำมรับผิด

และควำมรับชอบ 
 

 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)  
หมำยถึง มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นธรรม และมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
หมำยถึง มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรตำมมิติธรรมำภิบำล  9 องค์ประกอบ ได้แก่ หลัก

ประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม 
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค 
 
 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรตำมที่ได้รับ

งบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน โดยกำรปฏิบัติงำน
จะต้องมีทิศทำง ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน 
รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผล และพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน

โดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม ให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน 
แรงงำน และระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
หมำยถึง กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำม

เชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง ตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มี
ควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 
 

 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม

เข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วม
ในกระบวนกำรตัดสินใจ และ ร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
 
 

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
หมำยถึง กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกรและภำรกิจ จำกระดับองค์กรสู่หน่วยงำน

เพ่ือด ำเนินกำรแทน โดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำร
ด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ือผลกำรด ำ เนินงำนที่ดีขององค์กร ทั้งนี้กำรกระจำย
อ ำนำจกำรตัดสินใจที่ดี บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิดกำรตัดสินใจที่
เหมำะสม 
 

 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 

หลักความเสมอภาค (Equity)  
หมำยถึง กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน 

ชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพสถำนะของบุคคล ฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 
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ตัวอย่าง 
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการ 
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