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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ

ตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื ่อง หลักการบริหารจัดการความเสี ่ยงระดับองค์กร เพื ่อให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จึงได้นำแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาจัดทำแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้เป็นกรอบและแนวทาง
พื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะ/หน่วยงานสามารถนำหลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมภิบาล รวมถึง
ยกระดับการบริหารจัดการความสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
(Informed Strategic Decision Making) อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
  

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของ
นักศึกษา ผู ้ปกครอง ผู ้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า แหล่งทุนวิจัย หรือความคาดหวังของประชาชนที ่มีต่อ
มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ถือเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญของผู ้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้คณะ/หน่วยงาน สามารถนำหลักการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงไปปรับใช้เพื ่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี ่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั ้งนี้  
การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละคณะ/หน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และ
ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจ
มีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น คณะ/หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
เชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้กำกับดูแล 

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหาร

จัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และกำหนด
วัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ 
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับ
ใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
2. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูง 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสียง 
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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          1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ

เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มี
ผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
ส่งผลกระทบต่อบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และอาจมีผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนลดลงและเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยลดลง เป็นต้น 

2) การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้ร ะดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทุกคณะ/หน่วยงาน รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดย 
ทั่วกัน ดังนี้ 

1) ให้มบีริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยบรูณาการกับการควบคุมภายใน 
2) ให้มีการกำหนดกระบวการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
4) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
5) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ 
6) ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง 

   

2. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูง 

การบริหารจัดการความเสี ่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู ่กับความมุ ่งมั ่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานและผู ้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับสถาบันมีผู ้กำกับดูแลในรูปแบบ
คณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลโดยอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่วางแผนและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมควบคุมใน เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยงและจัดการ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี ่ยงต่ออธิการบดี  ระดับคณะ/หน่วยงาน รับผิดชอบโดย 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ตามที่คณะ/หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณบดี/ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนงาน 

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่า หัวหน้า
หน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้า
หน่วยงานและผู ้บริหารระดับสูงมีหน้าที ่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที ่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 
 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกระบวนการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้  
 1. ระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน รองอธิการบดีทุกฝ่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
ความเสี่ยง ผู้แทนคณะ/หน่วยงานเป็นกรรมการ ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการตรวจสอบ อธิการบดี โดยมีศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็น  
ฝ่ายเลขานุการ 

2. ระดับคณะ/หน่วยงาน รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ตามที่
คณะหรือหน่วยงานนั้นๆ แต่งตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบและดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณบดี/ผู้อำนวยการ/
หัวหน้าหน่วยงาน 
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โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประจำคณะ/วิทยาลยั/ศูนย์/สำนกั/

สถาบัน/กอง/งาน 

ศูนย์บริหารจัดการคณุภาพองค์กร 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบด/ีผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบประจำ 

มหาวิทยาลยั 

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิจัย และนวัตกรรม 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

กระทรวงการคลัง 

อธิการบด ี
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3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

การขับเคลื่อนหน่วยงานต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งบุคลการที ่มีความรู ้ความสามารถ  
โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรม
ที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1) การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2) การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกต ิ
3) การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4) การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

 

         4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน 
หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่
มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 : บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ มีดังนี้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 1.ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2.กำกับนโยบาย ให้คำแนะนำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุม
ภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

1.สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการการกำกับดูแลที่ดี 

2.ให้คำแนะนำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3. อธิการบดี 1.กำหนดนโยบายการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในให้ได้รับการ

ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2.ติดตามความเสี่ยงท่ีสำคัญกำกับการบริหารความเสี่ยง 
3.ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4.พิจารณาลงนามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเพื ่อจัดส่งให้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 9) 

4.คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

1.วางแผนและตดิตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมควบคุมภายใน 
3.เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยงและจัดการควบคุมภายใน 
4.รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดี 

5.คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

1.นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติภายในคณะ/หน่วยงาน 
2.รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 
3.จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงโดยใช้ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื ่อเป็นการ

ขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย 
4.เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน 
5.จ ัดทำรายงานการประเม ินผลการควบค ุมภายใน เสนอต ่อคณบดี/

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
6.จัดทำและนำส่งแผนการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุกๆ 6 เดือน 
6.สำนักงานตรวจสอบภายใน 1.สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
2.จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) 

เสนอต่ออธิการบดี 
3.จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 9) 

7.ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร  
(ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง) 

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.ประสานงานให้หน่วยงานจัดทำผลและแผนบริหารความเสี่ยง 
3.รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
4.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง 
5.จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
6.ติดตามผลและแผนการรายงานด้านบริหารความเสี่ยง 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
7.รายงานการติดตามผลและแผนการส่งรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเสนอ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 8) 
9.นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี ่ยงต่อคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และที่ประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

7. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักแล้ว ผู้บริหาร
ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของนักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า แหล่งทุนวิจัย หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงผลกระทบที่มีต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
  

6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร 
เพื ่อให้หน่วยงานมั ่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่  
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติงานระยะยาว แผนปฏิบัติงานระยะ
ปานกลาง หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว  
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และ  
การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI/OKR) 
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7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานควรพิจารณา
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลความเสี่ยงเป็น
พื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่
ควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเสี ่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที ่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ  
ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการ
ประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 
 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานอาจพิจารณาทำเทียบเคียง (Benchmarking) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo 
พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนขึ้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของ

การบริการจัดการความเสี ่ยง ซึ ่งตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยงของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 

1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง (จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง) 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและรายงาน 
 
 

 
   

ภาพที่  2  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส่วนที่ 2 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 



 

11 

 

         1. การวิเคราะห์องค์กร 

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

1)  SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
2)  PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และ 
ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) 

 

2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี ่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 
ที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร  
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู ้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร (Risk Capacity) ขึ ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับ
ความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 
 หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน หรือนำไปสู่การระบุระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
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   3. การระบุความเสี่ยง 

 การระบุความเสี ่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้นที ่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของคณะ/
หน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงคณะ/หน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด  
(Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุ
ความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

ก. เหตุการณ์ของความเสี่ยง 
ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause)  

                ของความเสี่ยง 
ค. ผลกระทบทั้งในด้านลบและ/หรือด้านบวก 

 ตามนโยบายการบริหารความเสี ่ยงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำหนดให้มีบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรโดยบรูณาการกับการควบคุมภายใน  ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงกำหนดแนวทางให้คณะ/หน่วยงานระบุความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 

1) ประเด็นความเสี่ยงตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2) ทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) ปีก่อน  
3) ความเสี่ยงอ่ืนๆของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภท
ความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครอบคุมความเสี่ยง 4 ด้าน ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3  :  ประเภทความเสี่ยง 
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4. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและด้านผลกระทบ    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 : เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

โอกาสเกิด (Likelihood : L) 
โอกาสเกิดนอ้ยมาก
หรือไม่น่าจะเกิดขึ้น 

โอกาสเกิดนอ้ยหรือ
อาจจะเกิดขึ้นได้ 

โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือ
เป็นไปดืที่จะเกิดขึ้น 

โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง 

โอกาสเกิดสูงมากมากหรือ
มีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
ผลกระทบรุนแรงน้อย
มากหรือมีความสำคัญ

น้อยมาก 

ผลกระทบรุนแรงน้อย
หรือมีความสำคัญน้อย 

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสำคัญปานกลาง 

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสำคัญมาก 

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสำคัญมากที่สุด 

ผลกระทบ (Impact : I ) 

 4.2 การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis)  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดระดับคะแนน รายละเอียด คำอธิบาย ทั้ งด้านโอกาสและ 
ด้านผลกระทบ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานให้คะแนนความเสี่ยงตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยกำหนด และกรณีคณะ/
หน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมต้องกำหนดรายละเอียด คำอธิบาย ทั้งด้านโอกาสและด้านผลกระทบสำหรับ
ประเด็นความเสี่ยงนั้นด้วย  
 4.3 การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อคณะ/หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความ
เสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว คณะ/หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงในระดับคณะ/
หน่วยงานและผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อคณะ/หน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว คณะ/หน่วยงานต้อง
จัดลำดับความเสี่ยง เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้คะแนนความเสี่ยง 
(โอกาส X ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น 
ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

โอกาสที่จะเกิด X ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ = ค่าความรุนแรง  
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับ
ความเสี่ยง รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 :  ค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 

5 
M 

1x5=5 
H 

2x5=10 
E 

3x5=15 
E 

4x5=20 
E 

5x5=25 

4 
M 

1x4=4 
H 

2x4=8 
H 

3x4=12 
E 

4x4=16 
E 

5x4=20 

 3 
L 

1x3=3 
M 

2x3=6 
H 

3x3=9 
H 

4x3=12 
E 

5x3=15 

2 
L 

1x2=2 
M 

2x2=4 
M 

3x2=6 
H 

4x2=8 
H 

5x2=10 

1 
L 

1x1=2 
L 

2x1=2 
L 

3x1=3 
M 

4x1=4 
M 

5x1=5 

 1 2 3 4 5 
 

โอกาสเกิด (Likelihood : L) 

ตารางท่ี 4 : เกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าช่วง
คะแนน 

สัญลักษณ์ระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 

ระดับความเสี่ยงต่ำ  
(Low : L) 

1-3 L ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดโ้ดยไม่ต้องมาการควบคุม
ความเสีย่ง ไม่ต้องมีการจัดการเพิม่เติม 

ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (Medium : M) 

4-7 M ระดับความเสี่ยงท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคมุ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้(ระดับความเสี่ยงท่ีสูงขึ้น) 

ระดับความเสี่ยงสูง  
(High : H) 

8-14 H ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดโ้ดยต้องมีการ
ควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง
และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูง
มาก 

ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (Extreme : E) 

15-25 E ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดจ้ำเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสีย่งให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ต้องทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
 : 

I )
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และกำหนดแบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้คณะ/หน่วยงานระบุความเสี่ยงและประเมินความ
เสี่ยง รายละเอียดดังตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางท่ี 5 : ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis : RA) 

ชื่อหน่วยงาน …………………………………………… 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis : RA) 

ประจำปงีบประมาณ ......... (วันที่ 1 ตลุาคม ........ – วันที่ 30 กันยายน ........ ) 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

(1) 

วัตถุประสงค์/
กิจกรรม 

ที่ดำเนินการ  
(2) 

ปัจจัยเสีย่ง 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

คะแนน 
(6) x (7)=(8) 

ระดับ 
ความ

เสี่ยง (9) 
          
         
         
         
         

 
ลงชื่อ .................................................. 
   (                                          ) 

                             (10)       ตำแหน่ง ................................................ 
                                                          วันที ่................................................ 

 
ตารางท่ี 6 : คำชี้แจงตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis : RA) 

ตาราง คำอธิบาย 
ประเด็นความเส่ียง (1) ระบุประเด็นความเส่ียง 

1) ประเด็นความเส่ียงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
2) ทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเส่ียง (Risk management Plan : RM) ปีก่อน  
3) ความเส่ียงอื่นๆของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่ดำเนินการ (2) ระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง (3) ระบุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง 
ผลกระทบ (4) ระบุผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการควบคุม (5) ระบุนโยบาย แนวทาง หรือขั ้นตอนต่างๆที ่มีอยู ่ ซึ ่งกระทำเพื่อลดความเสี ่ยง และทำให้การ

ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ (ระบุเฉพาะสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่รวมสิ่งที่จะ
ทำในอนาคต) 

โอกาส (6)   
 

ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) เช่น 5  



 

16 

 

ตาราง คำอธิบาย 
และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมิน
โอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเส่ียง
ที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเส่ียงด้วย  

ผลกระทบ (7) 
 

ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 
5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) เช่น 4  
และกรณีที่ส่วนงานมีความเส่ียงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมิน
โอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความ
เส่ียงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเส่ียงด้วย  

คะแนน (6) x (7)=(8) ระบุค่าค่าคะแนนโดยการนำระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (6) คูณระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (7)  เช่น 20 (5X4) 

ระดับความเส่ียง (9) ระบุสัญลักษณ์ระดับความเส่ียงจากผลคูณของช่อง (8) L = ต่ำ  M = ปานกลาง  H = สูง  E = สูงมาก  
โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับความเส่ียงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเส่ียง เช่น E 

ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (10) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

5. การตอบสนองความเสี่ยง  

   การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยผู้บริหารความพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน 
 1) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง 
 2) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
 3) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะ/หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการ
พิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ

คณะ/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ คณะ/หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง

ระบบควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องการความเสี่ยงทาง

การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 
4. การโอนความเสี่ยง คณะ/หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี ่ยงของกิจกรรมที่คณะ/

หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่คณะ/งานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้
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หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership) เป็นต้น 

5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง คณะ/หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์  
การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณ
น้ำฝน 

7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย
ต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้ 

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบ  
เชิงบวกกับคณะ/หน่วยงาน รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ผ่านการ
จัดลำดับความสำคัญ ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง RA ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง 
2) ดำเนินการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 : แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

 

* ผลการประเมินความเสี่ยงระดับเสี่ยงสูง (H) คณะ/หน่วยงานสามารถนำประเด็นมาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้ 
โดยพิจารณาผลกระทบความเสีย่งตามบริบทและนโยบายของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

 

 

 

จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการควบคุมภายใน 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E) 

 

ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L) 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) 
* ระดับความเสี่ยงสูง (High : H) 



 

18 

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแบบฟอร์มเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รายละเอียดดังตารางที่ 7 และ 8 
 
ตารางท่ี 8 : แผนการบริหารความเสี่ยง ( Risk management plan : RM) 
 

ชื่อหน่วยงาน ………………………………………………… 
แผนการบริหารความเสีย่ง ( Risk management plan : RM) 

ประจำปงีบประมาณ ......... (วันที่ 1 ตลุาคม ........ – วันที่ 30 กันยายน ........ ) 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

(1) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(2) 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้

(3) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
วิธีการ 

(4) 
กิจกรรม/โครงการทีต่อบสนองความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
กำหนด
เสร็จ 
(7) 

1)        
2)        
3)        

 

 

 

ตารางท่ี 9 : คำชี้แจงแผนการบริหารความเสี่ยง ( Risk management plan : RM) 

ตาราง คำอธิบาย 
ประเด็นความเส่ียง (1) ระบุประเด็นความเส่ียงที่ต้องทำแผนบริหารความเส่ียง จากการวิเคราะห์ความเส่ียงตามตาราง RA  
ระดับความเส่ียง (2) ระบุสัญลักษณ์ระดับความเส่ียง L = ต่ำ  M = ปานกลาง  H = สูง  E = สูงมาก ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับ

ตารางวิเคราะห์ความเส่ียง RA  ช่อง 9 
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (3) ระบุสัญลักษณ์ระดับความเส่ียง L = ต่ำ  M = ปานกลาง  H = สูง  E = สูงมาก ที่ส่วนงานยอมรับ  
วิธีการ (4) ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้โอกาสหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ

เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ส่วนงานยอมรับได้ มี 8 วิธี 1) ปฏิเสธความเสี่ยง 2) การลดโอกาส 3) การลด
ผลกระทบ 4) การโอน 5) ยอมรับ 6) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง 7) การทำแผนฉุกเฉิน 8) การส่งเสริมหรือ
ผลักดัน (รายละเอียดตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง
ความเส่ียง (5) 

ระบุ กิจกรรม/โครงการ/นโยบาย/ขั้นตอน จากวิธีการจัดการความเส่ียงจากช่อง (4) ที่ต้องทำเพิ่มเติม 
เพื่อลดโอกาสเกิด หรือลดผลกระทบ ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ผู้รับผิดชอบ (6) ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมตามช่อง (5) โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อสามารถ
ติดตามผลการดำเนินงานได้ 

กำหนดเสร็จ (7) ระบุกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยระบุระยะเวลาให้กำหนดเป็นเดือนเป็นไตรมาสแต่ไม่ควรระบุสิ้น
ปีงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ 

ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (8) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

1 

 

ลงชื่อ .............................................................. 
       (8)                 (                                                    ) 

   ต าแหน่ง .............................................................. 
   วันที่    .............................................................. 
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   6. การติดตามและทบทวน 

 การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี
ประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้คณะ/หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่ง
ควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี ่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกา รพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดระบบการติดตามและทบทวน โดยให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี ่ยง (Risk management plan : RM) อย่างน้อย ปีละ 2 ครั ้ง คือ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

1. แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ดังตารางที่ 10 
2. แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน) ดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 10 : แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบรหิารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) 
ชื่อหน่วยงาน …………………………………………… 

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน : วันที่ 1 ตุลาคม ...... – วันที่ 30 กันยายน .....) 
ประจำปงีบประมาณ .................................  

ประเด็นความเสี่ยง 
4) (1) 

กิจกรรม/โครงการทีต่อบสนอง 
ความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

กำหนด
เสร็จ 
(4) 

สถานะ
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน (6) 

 

ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

1.ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk : S)  
       

       
2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)  
       
       
3.ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk : C)  

       
       

4.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
       
       

 
ลงชื่อ.................................................... 
(                                            ) 

                       (8)               ตำแหน่ง .................................................
                            วันที่ ....................................................... 

ตารางท่ี 11 : คำชี้แจงแบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน)     
 

ตาราง คำอธิบาย 
ประเด็นความเส่ียง (1) ระบุประเด็นความเส่ียงประจำปี ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเส่ียง (RM) ช่อง 1 
กิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนองความเส่ียง (2) 

ระบุกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเส่ียง ตามที่ระบุในแผนการบรหิารความเส่ียง (RM) ช่อง 5 

ผู้รับผิดชอบ (3) ระบุผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเส่ียง (RM) ช่อง 6 
กำหนดเสร็จ (4) ระบุกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเส่ียง (RM) ช่อง 7 
สถานะดำเนินการ (5) ระบุสัญลักษณ์    = ดำเนินการแลว้เสร็จ  ✓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ   

  = ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเส่ียง 
ผลการดำเนินงาน (6) อธิบายผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ปัญหาอุปสรรค (7) อธิบายปัญหาอุปสรรค (ถา้มี) 
ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที ่(8) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบวุันเดือนปีที่รายงาน 
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ตารางท่ี 12 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน) 
 

ชื่อหน่วยงาน …………………………………………… 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบรหิารความเสีย่ง (รอบ 12 เดือน) 

ประจำปงีบประมาณ ........ (วันที่ 1 ตลุาคม ....... – วันที่ 30 กันยายน ........ ) 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

(1) 

กิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง  

(2) 

สถานะ
ดำเนิน
การ 
(3) 

ระดับความเสี่ยง  

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความ
เสี่ยง (6) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(7) 

ปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี) และ
แนวทาง/

มาตรการการ
ดำเนินงานในปี

ถัดไป (8) 
ก่อน (4) หลัง (5)    

1.ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk :S) 
5)  กิจกรรม  ................ 

ผู้รับผิดชอบ.............. 
กำหนดเสร็จ ........... 

 โอกาส      = 5 
ผลกระทบ = 4 
คะแนน    = 20 
ความเส่ียง = E 

โอกาส      = 4 
ผลกระทบ = 3 
คะแนน    = 12 
ความเส่ียง = H 

ลดลงอยู่ใน
ระดับความ
เส่ียงที่ยอมรับ
ได้ 

 กำหนดไว้ในแผน
ความเส่ียงปี
ถัดไป 

6)         
2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) 
        

        
        

3.ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk :C) 
        
        
        
4.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F) 

        
        

        
 
 

ลงชื่อ .................................................. 
   (                                          ) 

                      (9)                ตำแหน่ง ................................................ 
                                                           วันที ่................................................ 

 
 

ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 13 : คำชี้แจงแบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน) 
 

ตาราง คำอธิบาย 
ประเด็นความเส่ียง (1) ระบุประเด็นความเส่ียง ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเส่ียง (RM) ชอ่ง 1 
กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง 
ความเส่ียง (2) 

ระบุกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเส่ียง, ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามที่ระบุใน
แผนการบริหารความเส่ียง (RM) ช่อง 5 6 7 ตามลำดับ 

สถานะดำเนินการ (3) ระบุสัญลักษณ์    = ดำเนินการแลว้เสร็จ  ✓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ    = ยังไม่ได้
ดำเนินการจัดการความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง กอ่น (4) ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และ
สัญลักษณ์ระดับความเส่ียง ตามที่ระบุในตารางวิเคราะห์ความเส่ียง (RA) ช่อง 6,7,8 และ 9 
ตามลำดับ เช่น โอกาส = 5, ผลกระทบ = 4, คะแนน = 20, ความเส่ียง = E 

ระดับความเส่ียง หลัง (5) ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และ
สัญลักษณ์ระดับความเส่ียง โดยพิจารณาประเมินความเส่ียงหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/
โครงการที่ตอบสนองความเส่ียง ช่อง 2  จากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact)  
เช่น โอกาส = 4, ผลกระทบ = 3, คะแนน = 12, ความเส่ียง = H 

การเปลี่ยนแปลงระดับความเส่ียง (6) ระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความเส่ียง โดยเปรียบเทียบคะแนนระดับความเส่ียงก่อน - หลัง
ดำเนินการ และระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได้ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง (3) 
เช่น ลดลงอยู่ในระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได้, ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, 
คงที่ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายผลการดำเนินงาน รอบ 12 ดอืน 
ปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี) และแนวทาง/มาตรการการ
ดำเนินงานในปีถัดไป (8) 

อธิบายปัญหาปสรรค (ถ้ามี) และระบแุนวทาง/มาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป  
เช่น กรณีค่าความเส่ียงลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, คงที่ : กำหนดไว้ใน
แผนความเส่ียงปีถัดไป  
     กรณี ลดลงอยู่ในระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ : ใช้แนวทางการบริหารความเส่ียงที่กำหนด
ดำเนินการต่อในปีถัดไป 

ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที ่(9) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบวุันเดือนปีที่รายงาน 
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   7. การสื่อสารและการรายงาน 
 การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) การสื่อสารและรายงานต่อ 
ผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแล
ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

- คณะ/หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการ
สื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ให้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) 
และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) 

- คณะ/หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการ
รายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน เกีย่วข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

- คณะ/หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตาม
ข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดช่องทางการรายงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับไว้หลายช่องทางดังนี้ 

1. แจ้งผ่านที่ประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. เผยแพร่บน Website ของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร   
3. E-mail 
4. โทรศัพท ์
5. ทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้ง 
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ภาพที่ 4 : กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
























































































