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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 ในการบริหารงานในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดที่จะด าเนินงานอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง หลักในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล
ภายใต้สภาวะล้อมที่มีความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการ
เคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ 

 การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการ
ด าเนินการต่างๆ ขององค์กร จะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ว่างไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น
การท านายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอ่ืนที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน า
แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับ
ปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากท่ีจะแก้ไข ดังนั้น การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริม
ร่วมกับการท างาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนร่วมที่ทุกคนในองค์กร 
ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิง
บูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร 
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร และ
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบ
ภายใน ( Internal audit)  การควบคุมภายใน ( Internal control)  และการบริหารความเสี่ ยง (Risk 
Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยเน้น
การตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่
ท าให้ไม่บรรลุตามพันธกิจ ประกอบกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ร่วมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบโดยค านึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยผู้บริหาร
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ระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อทุกหน่วยงานในองค์กรได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา เพ่ือให้อาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
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ส่วนที่ 2 
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกำรพัฒนำองค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การ
ด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับและขนาดของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

ควำมหมำยของควำมเสี่ยง 
 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่
พึงประสงค์ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่ก าหนด 

ควำมหมำยของอุบัติกำรณ์ 
 หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนนอกเหนือความคาดหมายจากการท างานตามปกติ 

ควำมหมำยของปัจจัยเสี่ยง 

 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ
ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

ควำมหมำยของกำรประเมินควำมเสี่ยง 

 หมายถึง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง 

ควำมหมำยของระดับของโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
 หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ความหมายของระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
 หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับค่าจากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. เพื่อให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะการ แข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน 
 2. เพ่ือให้ลดผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนให้น้อยลงหรือไม่มีเลย 
 3. เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที 
 4. เพื่อให้มีการป้องกันเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดผลเสียหาย ดีกว่าการแก้ไข ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสูญ
เปล่า 
 5. เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส 
 6. เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นหน้าที่ ของตน 

ประโยชน์จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็ น
การด าเนินการซึ่ งตั้ งอยู่บทสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ ยงส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร 
และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

 3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์กร 

 4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

 5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่ของใคร 
 - ทุกคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะท่ีเป็นผู้ระบุว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง
ในหน่วยงาน/โครงการหรืองานตน 
 - ฝ่ายบริหารขององค์กร 
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 - เจ้าของความเสี่ยง (Risk owners) 
  - ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
  - เจ้าของโครงการ/เจ้าของงาน 
  - ผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ 
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management and Review Committee) 

แหล่งท่ีมำของควำมเสี่ยง 
 ปัจจัยภำยนอก 
 เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย 
 คู่แข่ง/พฤติกรรมผู้บริโภค 
  เทคโนโลยี 
  ภัยธรรมชาต ิ
 ปัจจัยภำยใน 
  วัฒนธรรมองค์กร 
  ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
  กระบวนการท างาน 
  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ 
โดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 
นอกจากการค้นหาความเสี่ยงยังสามารถค้นหาเพ่ิมได้จากสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
    ก. ระบบบันทึกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
    ข. ประสบการณ์ของบุคคล 
 2. เรียนรู้จากประสบการณ์การของคนอ่ืน 
 3. เรียนรู้จากกระบวนการท างาน 
 4. จากเพ่ือนนอกหน่วยงาน 

ประเภทควำมเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
 2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
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 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก) 
 - อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

วงจรบริหำรควำมเสี่ยง 
 วงจรการบริหารความเสี่ยง มีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 

 
 
  
 
 

 

 

 

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์/กลยุทธ์ 
 2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
 4. การจัดการความเสี่ยง 
 5. การรายงาน 
 6. การสอบทบทวนและติดตามผล 

ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
 2. ระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk identification) 
 3. วัดขนาดของความเสี่ยง/ความเสียหาย (Risk prioritization) 
 4. จัดล าดับของความเสี่ยง (Risk prioritization) 

กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk identification) 
 1. วิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการท างาน 
 2. ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการท างาน 
 3. ระบุสาเหตุของความเสี่ยง 

1. ระบุความเสี่ยง 

4. การตดิตามและ
ทบทวน 

2. การประเมินความเสี่ยง 

3. การจดัการความเสี่ยง 
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 นอกจากนี้การระบุความเสี่ยง อาจได้มาโดยศึกษาและทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการ
ระดมความคิดจากผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
แผนกงานตลอดจนศึกษาข้อมูลหรือการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment) 

เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดล าดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือองค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 
3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน  
-  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ตัวอย่ำง ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) เชิงปริมำณ 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ควำมถี่โดยเฉลี่ย/ค ำอธิบำย ระดับ 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 
สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง  4 

ปานกลาง 1 ปี ต่อ ครั้ง 3 
น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 1 
ตัวอย่ำง ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ควำมถี่โดยเฉลี่ย/ค ำอธิบำย ระดับ 
สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ  4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 2 
น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 1 

 
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ตัวอย่ำง ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) เชิงปริมำณ 
โอกำสที่จะเกิดผลกระทบ มูลค่ำ /ค ำอธิบำย ระดับ 

สูงมาก > 2 แสนบาท 5 
สูง > 1 แสนบาท – 2 แสนบาท 4 

ปานกลาง > 50,000  – 1 แสนบาท 3 
น้อย > 10,000  – 50,000 บาท 2 

น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 1 
ตัวอย่ำง ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภำพ 

โอกำสที่จะเกิดผลกระทบ มูลค่ำ /ค ำอธิบำย ระดับ 
รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ผลการ

ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
5 

ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เท่าท่ีควร 

4 

ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร 

3 
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น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร 

2 

น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

1 

 
-   ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ตัวอย่ำง ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
     
                     
     
     
     

                                         1              2              3              4              
5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
3.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
-  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) 
-  ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

ตำรำงท่ี 1 แบบประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม/

งำน/ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์ 

 
 

(3) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(5) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(7) 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
(8) 

ล ำดับที่ 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินกรณีกำรฝึก
ปฏิบัติงำน 

2. 1. ขั้นตอนการคัดเลือก/
ส ารวจแหล่งฝึก 

1.1 ได้แหล่งฝึก
ไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่
ต้องการ 

1.1 ก าหนด
คุณลักษณะแหล่งฝึก
ไม่ชัดเจน 
1.2 ขาดการมอบ
นโยบายการจ ากัด

3 

4 

 

5 

5 

 

   

 
 

 
 

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

   สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

นอ้ย 

 

5 
4 
3 
2 
1 
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โครงกำร/กิจกรรม/
งำน/ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์ 

 
 

(3) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(5) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(7) 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
(8) 

ล ำดับที่ 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

3. วัตถุประสงค์ 
4. เพ่ือให้ได้แหล่งฝึกท่ีมี

คุณภาพ 
5.  

1.2 ได้แหล่งฝึก
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

พ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้เป็น
แหล่งฝึก 
1 . 3  ข า ด ก า ร
ต ร ว จส อบ  ก า กั บ 
การจัดนักศึกษาลง
แหล่งฝึก 

3 

 

4 

 

 
3.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง 
 

 เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ตำรำงท่ี 2 แบบประเมินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม/

งำน/ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์ 

 
 

(3) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(5) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(7) 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
(8) 

ล ำดับที่ 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

6. ควำมเสี่ยงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินกรณีกำรฝึก
ปฏิบัติงำน 

7. 1. ขั้นตอนการคัดเลือก/
ส ารวจแหล่งฝึก 

8. วัตถุประสงค์ 
9. เพ่ือให้ได้แหล่งฝึกท่ีมี

คุณภาพ 
10.  

1.1 ได้แหล่งฝึก
ไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่
ต้องการ 
1.2 ได้แหล่งฝึก
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

1.1 ก าหนด
คุณลักษณะแหล่งฝึก
ไม่ชัดเจน 
1.2 ขาดการมอบ
นโยบายการจ ากัด
พ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้เป็น
แหล่งฝึก 
1.3 ขาดการ
ตรวจสอบ ก ากับ การ
จัดนักศึกษาลงแหล่ง
ฝึก 

3 

4 

 

3 

 

5 

5 

 

4 

 

15 

20 

 

12 

สูง 

สูงมาก 

 

สูง 

2 

1 

 

3 
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ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 
 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงมี 4 ระดับคือ 
 1. ระดับต่ า คือยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
 2. ระดับปานกลาง คือระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 3. ระดับสูง คือระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่อไป 
 4. ระดับสูงมาก คือระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที่ 

3.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 
 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับ
จากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นต่อไป 
 

กลยุทธ์กำรบริหำร/กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ 4 ประเภท 
 1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 2. การถ่ายโอน (Transfer) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการ
ความเสี่ยง 
 3. การลด (Reduce) การด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 

 ดังนั้น เมื่อหน่วยงาน ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลด
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
 

ควำมส ำคัญของกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ 
 1. เพื่อการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน 
 2. เพื่อรวบรวมเป็นบทเรียนเพ่ือการแก้ไข 
 3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่กล่าวโทษกัน 
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รูปแบบของกำรรำยงำน 
 1. รายงานอุบัติการณ์ 
 2. การบันทึกลงสมุด 
 3. การบอกเล่าหัวหน้างาน 
 4. อื่นๆ 

ลักษณะของระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์ 
 1. มีค าจ ากัดความของอุบัติการณ์/เหตุการณ์ไม่พ่ึงประสงค์ขององค์กร 
 2. มีแนวทางท่ีชัดเจนว่า ในกรณีใดท่ีจะต้องรายงาน 
 3. ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการเขียนรายงาน 
 4. ก าหนดเส้นทางเดินของรายงานที่รัดกุม เป็นหลักประกันในการรักษาความลับและไม่อนุญาตผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ 
 5. การสร้างความเข้าใจว่า การแก้ปัญหานี้มิใช่การลงโทษ 

หลักกำรจัดกำรกับรำยงำนอุบัติกำรณ์มีดังนี้ 
 1. ระบบรายงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน เสียเวลา 
 2. ระบบรายงานท าให้ผู้รายงานไม่รู้สึกกลัว 
 3. ข้อมูลรายงานต้องได้รับการรักษาความลับ 
 4. หน่วยรับระบบรายงานต้องเป็นอิสระจากอ านาจการบริหารที่สามารถให้คุณให้โทษได้ 
 5. รายงานจะได้รับการวิเคราะห์โดยผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ 
 6. รายงานจะได้รับการตอบสนองอย่างทันเวลา 
 7. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขมุ่งที่การปรับปรุงระบบ 
 8. หน่วยงานที่รับรายงานต้องประสานงานให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงระบบให้เป็นรูปธรรม 

กำรติดตำมและทบทวนควำมเสี่ยง 
 การติดตามและการทบทวนความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าควบคู่กันโดยต้องติดตามกลุ่มความเสี่ยง
และเม่ือมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นต้องมีการจัดการ ทบทวนอุบัติการณ์และน าผลการทบทวนไปวางระบบการป้องกัน
การเกิดอุบัติการณ์ซ้ าและมีการติดตามการด าเนินการตามระบบ จนเหลือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
องค์กร 

กำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 การควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทความเสี่ยง 
 1. การป้องกัน การลดหรือควบคุม 
 2. การโอนหรือกระจาย 
 3. การยอมรับ 
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 4. การหยุดหรือหลีกเลี่ยง  
 5. การจ่ายเงินชดเชย 

ปัญหำที่พบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง 
 2. ผู้ปฏิบัติขาดความตระหนัก 
 3. แนวทางและวิธีการรายงานไม่ชัดเจน 
 4. การจัดระดับความรุนแรงไม่ชัดเจนในระดับหน่วยงาน 
 5. การตอบสนองหรือการจัดการระดับหน่วยงานไม่เหมาะสม 
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไม่เข้าใจบทบาทตนเอง 
 7. การวิเคราะห์หาสาเหตุไม่เหมาะสม 
 8. ไม่สามารถสร้างความม่ันใจและความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 
 9. การตอบสนองล่าช้าหรือไม่มีการตอบสนอง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย ไม่เห็น
ความส าคัญ 

ผลกำรวิเครำะห์ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของวิทยำลัย 
 1. การแก้ไขปัญหามุ่งไปที่ตัวบุคคล มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ระบบและมีการต าหนิ/ลงโทษแก่
ผู้กระท าผิดพลาด 
 2. ไม่มีการทบทวนอุบัติการณ์เพ่ือค้นหาสาเหตุและน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ้ า 
 3. ไม่ตอบสนองและไม่สอดคล้องกับระบบบริหารความเสี่ยงของแหล่งฝึก 
 4. การจัดเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ไม่เป็นระบบและไม่ได้น ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
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กำรเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

โครงการ 

ความเสี่ยงที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ผิดพลาด 

ความเสี่ยงที่การด าเนินงาน 
จะไม่บรรลุเป้าประสงค์ 

ความเสี่ยงที่โครงการจะไม่
ประสบผลส าเร็จ 

 

 

 

ประเมิน
โอกาสที่จะ
เกิดและระดับ
ความรุนแรง
ของความเสี่ยง 

 
 
 
 

แนวทางการ
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 3 

ควำมสัมพันธ์ของกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน 

 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือการติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็น
รากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย 
  การควบคุมภายใน 
   การบริหารความเสี่ยง 
   การตรวจสอบภายใน 

กำรควบคุมภำยใน 
 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กร  
จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถม่ันใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว 
องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ขององค์กรได้แก่ 
 1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
 2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
    การก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจะต้องก าหนดวิธีการท างานไปสู่วัตถุประสงค์นั้นและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย ซึ่งการควบคุมต่างๆเหล่านี้ ก็คือการควบคุมกระบวนภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆว่า การ
ควบคุมภายใน 
 ดังนั้นทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นมา ส่วนการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็
จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกัน แก้ไข หรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดย
การควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของระเบียบข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ การควบ
ภายในจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ช่วยป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้องค์กรเห็นฐานะทาง
การเงินถูกต้องเชื่อถือได้ ในที่สุดองค์กรก็จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การ
ด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับและขนาดของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
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กำรตรวจสอบภำยใน 
 การตรวจสอบภายในที่มีบทบาทท่ีท าให้มั่นใจว่า มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุม
เหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีการน าระบบการบริหารความสี่ยงมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มีการใช้อ านาจไปในทางท่ีผิด 
 การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานมักคิดว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีการ
ทดลอบการควบคุมที่ปฏิบัตินั้นดีพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้งอาจมีการปฏิบัติกันมานาน แม้ว่าจะมีความ
ช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่จะต้องควบคุมไป 

ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

ประเด็นหลัก กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 

ควำมหมำย กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ 
โดยได้รับการออกแบบให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตามก าหนดไว้ 

เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีในองค์กร 
เพ่ือให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่
ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงาน กระบวนการที่ถูก
ออกแบบด้วยความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าจะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 1. เชิงยุทธศาสตร์ 
2. การด าเนินงาน 
3. การเงิน 
4. การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

1. การด าเนินงาน 
2. การเงิน 
3. การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

องค์ประกอบ 1. สภาพแวดล้อมภายใน 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. การติดตามและประเมินผล 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การเมินความเสี่ยง (ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การ
จัดการความเสี่ยง) 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมิน 

ขอบเขต ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ
องค์กร 

ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติการ 

ลักษณะงำน เน้นการประเมินความเสี่ยง 
 
 

เน้นการควบคุมภายใน 
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ประเด็นหลัก กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 

กำรจัดกำร ท าความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงจาก 
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อองค์กร โดยอาจจัดท าเป็นแผนแยก
ต่างหากจากการด าเนินงานปกติหรือจะ
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติก็ได้ 

ท าความเข้าใจและจัดการ กระบวนการ
ควบคุมภายในโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานปกติ 

ควำมส ำเร็จ ความสามารถในการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความสามารถของหน่วยงานในการควบคุม
ภายในตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ก าหนดไว้ 

 1. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
3. เอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน (ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ปฏิบัติการ ด้านบุคลากร) 
4. คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
5. เอกสารแสดงการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง 
6. แผนบริหารความเสี่ยง 
7. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
8. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
9. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย วาระพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ
ถัดไป 
 

1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2. รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
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ส่วนที่ 4 
ระบบและกลไกบริหำรควำมเสี่ยงของวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ 

วงจร
คุณภำพ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับชอบ สิ่งอ้ำงอิง/
เอกสำรแนบท้ำย 

P  1. ทบทวนรายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 
2. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงก าหนดเป็น
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการและหัวหน้างาน) 
3. ผู้รับชอบหลักจัดท าร่าง
ค าสั่งเสนอผู้อ านวยการ 
4. ผู้อ านวยการพิจารณาลง
นามค าสั่ง 
5. เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้ง 

ต.ค. รอง
ยุทธศาสตร์ 

1. โครงสร้างการ
บริหารของ
วิทยาลัย 
2. บทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
หลัก บริหาร
ความเสี่ยง 

P  1. จัดท าวาระการประชุม 
2. ประสานคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการประชุม 
4. สรุปและจัดท ารายงาน
ประชุม 
5. ทบทวนและจัดท าร่าง
นโยบายบริหารความเสี่ยง 
6. จัดท าร่างแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารความ
เสี่ยง 
7. ทบทวนและจัดท าคู่มือ
บริหารความเสี่ยง 
8. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายของงานการ
บริหารความเสี่ยงระดับ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 
ก.ค. 

 

เลขาคณะ
กรรม 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงานการ
ประชุม 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
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วงจร
คุณภำพ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้ำงอิง/
เอกสำรแนบท้ำย 

D  1. ทบทวนและด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2. จัดท าแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารความ
เสี่ยง 
3. ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารความเสี่ยง 
4. ประเมินติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผน 

 รอง 
ยุทธศาสตร์ 

- ร่างแผนพัฒนา
ระบบและกลไก 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

D  1. ค้นหาความเสี่ยงระดับ 
วิทยาลัยในมติความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์
ของสถาบัน ความเสี่ยงด้าน 
ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
2. วิเคราะห์โอกาส และ
ผลกระทบจัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง 
3. เสนอร่างรายการความ
เสี่ยงระดับความรุนแรง ต่อ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

พ.ย. 
 

คณะกรรมก
ารบริหาร
ความเสี่ยง 

- ร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 
-แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

เสนอร่าง
นโยบายและ
แผนพัฒนา
ระบบและกลไก
การบริหารความ
เส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

ด าเนินการบริหาร
ความเสีย่งระดบั
วิทยาลัย 



20 
 

วงจร
คุณภำพ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้ำงอิง/
เอกสำรแนบท้ำย 

  4. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
5. มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงตาม
รายการความเสี่ยงที่ผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
6. รวบรวมแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับวิทยาลัย 
7. เสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ 
8.เสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยลงแผน 
9. เผยแพร่แผนบริหารความ
เสี่ยง 
10. ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
11. เฝ้าระวังความเสี่ยงและ
รายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุก
เดือน 
12. ด าเนินการทบทวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง
วิเคราะห์หาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข 
13. ประเมินติดตามการ
ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
14. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
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วงจร
คุณภำพ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้ำงอิง/
เอกสำรแนบท้ำย 

  15. สรุปรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณและผลการ
จัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
16. เสนอผลการด าเนินการ
ตามแผนต่อผู้อ านวยการ
และคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
17. ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและน าไปจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในปี
ถัดไป 

   

  1. รวบรวมผลงานตาม
แผนพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารความ
เสี่ยง 

2. ประเมินวิเคราะห์
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย 

3. สรุปผลงาน ดังนี้ 
3.1 ผลการด าเนินการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน
ย่อยตามโครงสร้างองค์กร 
3.2 ผลการด าเนินการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับวิทยาลัย 

 

ส.ค. 
 
 

คณะกรรมก
ารบริหาร
ความเสี่ยง 

- สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 
 

ประเมิน
ประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลของระบบ
และกลไกการบริหาร

ความเสีย่งของ
วิทยาลัย 
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วงจร
คุณภำพ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้ำงอิง/
เอกสำรแนบท้ำย 

A      1. ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ร่วมวิเคราะห์ผล
การประเมินระบบ
และกลไกการ
บริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัย 

2. น าผลการวิเคราะห์
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็น 

3. น าข้อคิดเห็นของ
คณะ
กรรมการบริหารไป
ปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหาร
ความเสี่ยง 

พ.ย. คณะกรรมก
ารบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข 
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ภำคผนวก
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แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย  
แบบประเมินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

หน่วยงำน....................................(คณะ/กอง/ส ำนัก/สถำบัน/เขตพื้นที่) ณ วันที่................................ประจ ำปีงบประมำณ................................................................. 

ยุทธศำสตร์  (1)..........................................................................เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2)............................................................................................................... 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน/
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 

 
 

(3) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(5) 

ประเภทควำม
เสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ด้ำน

ต่ำงๆ 
(S,O,F,C, 

ฯลฯ) 
(6) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(7) 

ล ำดั
บ

ควำม
เสี่ยง 

 
(8) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (9) 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอม 
รับ 

หลี
ก  

เลี่ย
ง 

ถ่ำย
โอน 

กำร
ลด/
กำร

ควบคุ
ม 

   

 

 

 

         

 
ผู้จัดท ำ................................................. 
ต ำแหน่ง............................................... 
วันที่.....................................................

SCPHYALA– RM 1 
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล แบบฟอร์ม แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง SCPHYALA – RM 1 
 

ช่องที่       1 ส าหรับกรอก ชื่อยุทธศาสตร์ 
ช่องที่       2 ส าหรับกรอก เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
คอลัมน์ที่ 3 ส าหรับกรอก ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน/ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ 
คอลัมน์ที่ 4 ส าหรับกรอก ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
คอลัมน์ที่ 5 ส าหรับกรอก ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
คอลัมน์ที่ 6 ส าหรับกรอก ประเภทของความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic:S) ด้านการด าเนินงาน (Operation:O)   ด้านการเงิน 

(Financial:F) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ (Compliance:C) และฯลฯ 
คอลัมน์ที่ 7 ส าหรับกรอก ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ 1.โอกาส 2. ผลกระทบ 3.ระดับของความเสี่ยง 
คอลัมน์ที่ 8 ส าหรับกรอก การจัดล าดับความเสี่ยง โดยที่ขั้นตอนไหนมีระดับความเสี่ยงสูงมาก ให้จัดอยู่ในล าดับที่ 1 
คอลัมน์ที่ 9 ส าหรับกรอก วิธีการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี คือ 1.การยอมรับ  2.หลีกเลี่ยง/เลิก  3. ถ่ายโอน 4.การลด/การควบคุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โอกาสเกิด (สงูมาก= มีโอกาสเกิดขึน้เสมอ > 1 ครัง้ตอ่เดือน,สงู = เกิดบอ่ยมาก เกือบทกุครัง้ที่ท า ทกุๆเดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด 6 เดือน/ครัง้, น้อย = ปีตอ่ครัง้, น้อยมาก =2-3 ปีตอ่ครัง้) 

ผลกระทบ (สงูมาก = งานล้มเหลว, สงู = กระทบตอ่ความส าเร็จของงานเป็นสว่นใหญ่ 60-70%, ปานกลาง = กระทบตอ่ความส าเร็จของงานแตง่านยงัเกิดผล, น้อย = งานขาดประสทิธิเพียง 20-

30%, น้อยมาก = แทบจะไมม่ีผลกระทบตอ่งาน < 20% 

การจดัล าดบัความเสีย่ง (สงูมาก = 20-25 คะแนน, สงู =12-16 คะแนน, ปานกลาง = 6-10 คะแนน, น้อย = 1-5 คะแนน 
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แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย  

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
หน่วยงำน.......................................(คณะ/กอง/ส ำนัก/สถำบัน/เขตพื้นที่) ณ วันที่................................ประจ ำปีงบประมำณ................................................... 

ยุทธศำสตร์  (1)..........................................................................เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2).................................................................................................. 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
 

(3) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน/
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 

 
 
 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 
 
 
 

(5) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(6) 

ประเภทควำม
เสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ด้ำน

ต่ำงๆ 
(S,O,F,C, 

ฯลฯ) 
 

(7) 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
 

(8) 

กิจกรรมควบคุม 
(กำรจัดกำรควำม

เสี่ยง) 
 
 
 

(9) 

ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(10) 

หมำยเหตุ 
 
 
 
 

(11) 

    

 

     

 
ผู้จัดท ำ..................................................... 
ต ำแหน่ง................................................... 
วันที่.......................................................... 

 

SCPHYALA – RM 2 



27 
 

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล แบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยง SCPHYALA – RM 2 

 
ช่องที่       1 ส าหรับกรอก ชื่อยุทธศาสตร์ 
ช่องที่       2 ส าหรับกรอก เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
คอลัมน์ที่ 3 ส าหรับกรอก การจัดล าดับความเสี่ยง (มาจากคอลัมน์ที่ 8 แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 
คอลัมน์ที่ 4 ส าหรับกรอก ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน/ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ (มาจากคอลัมน์ที่ 3 แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 
คอลัมน์ที่ 5 ส าหรับกรอก ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (มาจากคอลัมน์ที่ 4  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 
คอลัมน์ที่ 6 ส าหรับกรอก ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (มาจากคอลัมน์ที่ 5  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 
คอลัมน์ที่ 7 ส าหรับกรอก ประเภทของความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic:S) ด้านการด าเนินงาน  (Operation:O)     ด้านการเงิน 

(Financial:F) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ (Compliance:C) และฯลฯ  
(มาจากคอลัมน์ที่ 6  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 

คอลัมน์ที่ 8 ส าหรับกรอก ระดับของความเสี่ยง (มาจากคอลัมน์ที่ 7  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 1) 
คอลัมน์ที่ 9 ส าหรับกรอก กิจกรรมควบคุม หรือวิธีการจัดการความเสี่ยง กรณีท่ีเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยการควบคุมความเสี่ยง (Risk  Reduction) 
คอลัมน์ที่ 10 ส าหรับกรอก ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ 
คอลัมน์ที่ 11 ส าหรับกรอก ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการอธิบาย 
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แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย    

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงวดก่อน 
 

หน่วยงำน.......................................(คณะ/กอง/ส ำนัก/สถำบัน/เขตพื้นที่) ณ วันที่................................ประจ ำปีงบประมำณ................................................... 

ยุทธศำสตร์  (1)..........................................................................เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2).................................................................................................. 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(3) 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน/

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์ 

 
(4) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
 
 
 

(5) 

กิจกรรม
ควบคุม 

(การจัดการ
ความเสี่ยง) 

 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

ผลการบริหารความเสี่ยง       (8) ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
 
 
 

(9) 

แนว
ทางแก้ไข 

 
 
 
 

(10) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(11) 
 

ตาม
เป้าหมาย 

ล่าช้า
กว่า

ก าหนด 

ยังไม่ได้
เริ่ม

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

            

 
ผู้จัดท ำ......................................................... 
ต ำแหน่ง....................................................... 

        วันที่............................................................. 

 
 

SCPHYALA – RM 3 
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล แบบฟอร์ม  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน SCPHYALA – RM 3 

 
ช่องที่       1 ส าหรับกรอก ชื่อยุทธศาสตร์ 
ช่องที่       2 ส าหรับกรอก เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
คอลัมน์ที่ 3 ส าหรับกรอก การจัดล าดับความเสี่ยง (มาจากคอลัมน์ที่ 3 แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 2) 
คอลัมน์ที่ 4 ส าหรับกรอก ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน/ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ (มาจากคอลัมน์ที่ 4 แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 2) 
คอลัมน์ที่ 5 ส าหรับกรอก ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (มาจากคอลัมน์ที่ 5  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 2) 
คอลัมน์ที่ 6 ส าหรับกรอก  กิจกรรมควบคุม หรือวิธีการจัดการความเสี่ยง กรณีท่ีเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยการควบคุมความเสี่ยง 
    (Risk  Reduction) (มาจากคอลัมน์ที่ 9  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 2) 
คอลัมน์ที่ 7 ส าหรับกรอก ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ (มาจากคอลัมน์ที่ 10  แบบฟอร์ม SCPHYALA – RM 2) 
คอลัมน์ที่ 8 ส าหรับกรอก ผลการบริหารความเสี่ยงมี 4 ผลการด าเนินงาน คือ 1.ได้ผลตามเป้าหมาย 2.ได้ผลล่าช้ากว่าก าหนด 3. ไม่ได้เริ่ม     

ด าเนินการ 4. ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คอลัมน์ที่ 9  ส าหรับกรอก ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานกรณีท่ีไม่ได้ผลตามเป้าหมาย 
คอลัมน์ที่ 10  ส าหรับกรอก แนวทางการแก้ไขในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่ได้ผลตามเป้าหมาย 
คอลัมน์ที่ 11 ส าหรับกรอก ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการอธิบาย 
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ตำรำงกำรประเมินมำตรกำรควบคุม 
 

สำเหตุของควำมเสี่ยง 
 
 

(1) 

กำรควบคุมท่ีควรจะมี 
 
 

(2) 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
 
 

(3) 

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำได้ผลหรือไม่ 
 

(4) 

 
 
 
 

 
 

   

 
 เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) 
 √  =     มี  x    = ไม่มี  ?    = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
 เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) 
 √  =     ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  x    = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย   

 
 ?    =     ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 

SCPHYALA – RM 4 
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แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ 
 

หน่วยงำน.......................................(คณะ/กอง/ส ำนัก/สถำบัน/เขตพื้นที่) ณ วันที่................................ประจ ำปีงบประมำณ................................................... 

ยุทธศำสตร์  (1)..........................................................................เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2).................................................................................................. 

 
ล ำดับ ประเภทควำม

เสี่ยง 
ระดับควำม
รุนแรงก่อน
ด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่
ด ำเนินกำรอยู่ 

แนวทำงกำร
ป้องกันที่
ด ำเนินกำรเพิ่ม
ในปีงบประมำณ
............ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
ภำพรวม
ทั้งหมด 

ระดับควำม
รุนแรงหลัง
ด ำเนินกำร

สิ้นสุด 

ปัญหำ
อุปสรรคและ
แนวทำงกำร

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 

        

 

SCPHYALA – RM 5 
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(ตัวอย่ำง) แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย 

แบบประเมินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
กลุ่มงำนวิชำกำร   ณ วันที่ 30 กันยำยน   ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

ยุทธศำสตร์  (1) กำรผลิตก ำลังคนด้ำนสุขภำพ   เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2) พัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เก่ง ดี มีควำมสุข 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน/
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 

 
 

(3) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(5) 

ประเภทควำม
เสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ด้ำน

ต่ำงๆ 
(S,O,F,C, 

ฯลฯ) 
(6) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(7) 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
(8) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (9) 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอม 
รับ 

หลีก  
เลี่ยง 

ถ่ำย
โอน 

กำร
ลด/

ควบคุ
ม 

11. ควำมเสี่ยงควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกรณี
กำรฝึกปฏิบัติงำน 

12. 1. ขั้นตอนการคัดเลือก/
ส ารวจแหล่งฝึก 

13. วัตถุประสงค์ 
14. เพ่ือให้ได้แหล่งฝึกท่ีมี

คุณภาพ 
15.  

1.1 ได้แหล่งฝึกไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ต้องการ 
1.2 ได้แหล่งฝึกในพื้นที่เสี่ยงภัย 

1.1 ก าหนดคุณลักษณะ
แหล่งฝึกไม่ชัดเจน 
1.2 ขาดการมอบ
นโยบายการจ ากัดพ้ืนที่
เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งฝึก 
1.3 ขาดการตรวจสอบ 
ก ากับ การจัดนักศึกษาลง
แหล่งฝึก 

S, O 

S, O 

 

S, O 

3 

4 

 

3 

 

5 

5 

 

4 

 

15 

20 

 

12 

สูง 

สูงมาก 

 

สูง 

  

√ 

 

 √ 

 

 

 

√ 

ผู้จัดท ำ................................................. 
ต ำแหน่ง............................................... 

SCPHYALA – RM 1 
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วันที่..................................................... 
 

(ตัวอย่ำง) แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

กลุ่มงำนวิชำกำร   ณ วันที่ 30 กันยำยน   ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

ยุทธศำสตร์  (1) กำรผลิตก ำลังคนด้ำนสุขภำพ   เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2) พัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เก่ง ดี มีควำมสุข 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
 

(3) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน/
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 

 
 
 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 
 
 
 

(5) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(6) 

ประเภทควำม
เสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ด้ำน

ต่ำงๆ 
(S,O,F,C, 

ฯลฯ) 
 

(7) 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

 
 

(8) 

กิจกรรมควบคุม 
(กำรจัดกำรควำมเสี่ยง) 

 
 
 

(9) 

ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(10) 

หมำยเหตุ 
 
 
 
 

(11) 

1 16. ขั้นตอนการคัดเลือก/ส ารวจ
แหล่งฝึก 

17. วัตถุประสงค์ 
18. เพ่ือให้ได้แหล่งฝึกท่ีมีคุณภาพ 

 
19.  

 
 
1.1 บางหลักสูตรยังไม่ได้
ก าหนดคุณลักษณะของแหล่ง
ฝึกที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 

 
 

1.1  ก าหนดคุณลักษณะ
แหล่งฝึกไม่ชัดเจน 

 
 

S,O 
 
 

 
 

สูงมาก 
 
 

 
 
1.1 ก าหนดมาตรฐานการ
คัดเลือกแหล่งฝึก ไม่ส่ง
นักศึกษาฝึกงานในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 
อ าเภอจังหวัดสงขลา 

 
 

31 ธ.ค.58 
หัวหน้ากลุ่ม
งานหลักสูตร
ทุกหลักสุตร 

 

ผู้จัดท ำ..................................................... 
ต ำแหน่ง................................................... 

SCPHYALA – RM 2 
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วันที่.......................................................... 

แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย    
แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงวดก่อน 

กลุ่มงำนวิชำกำร   ณ วันที่ 30 กันยำยน   ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
ยุทธศำสตร์  (1) กำรผลิตก ำลังคนด้ำนสุขภำพ   เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2) พัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เก่ง ดี มีควำมสุข 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

 
(3) 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน/

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่ 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(การจัดการความ

เสี่ยง) 
 

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการบริหารความเสี่ยง       (8) ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
(9) 

แนว
ทางแก้ไข 

 
(10) 

หมายเหตุ 
 

 
(11) 

ตาม
เป้าหมาย 

ล่าช้า
กว่า

ก าหนด 

ยังไม่ได้
เริ่ม

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

1.  20. ขั้นตอนการ
คัดเลือก/
ส ารวจแหล่งฝึก 

21. วัตถุประสงค์ 
22. เพ่ือให้ได้แหล่ง

ฝึกที่มีคุณภาพ 
 

23.  

 
 
1.1 บาง
หลักสูตรยัง
ไม่ได้ก าหนด
คุณลักษณะ
ของแหล่งฝึก
ที่เหมาะสม
อย่างชัดเจน 

 

1.1 ก าหนด
มาตรฐานการ

คัดเลือกแหล่งฝึก ไม่
ส่งนักศึกษาฝึกงานใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ 4 

อ าเภอจังหวัดสงขลา 

 

 

หัวหน้ากลุ่ม
งานทุก

หลักสูตร 

 

 

√ 

    

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ผู้จัดท ำ......................................................... 
ต ำแหน่ง....................................................... 

        วันที่............................................................. 
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        (ตัวอย่ำง) แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย    

กำรประเมินมำตรกำรควบคุม 
สาเหตุของความเสี่ยง(ปัจจัยเสี่ยง) 

(Risk Factor) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมที่มี
อยู่แล้วว่าได้ผล

หรือไม่ 
  (4) 

 
1.1 ก าหนดคุณลักษณะแหล่งฝึกไม่ชัดเจน 
1.2 ขาดการมอบนโยบายการจ ากัดพ้ืนที่
เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งฝึก 
1.3 ขาดการตรวจสอบ ก ากับ การจัด
นักศึกษาลงแหล่งฝึก 

 
1.1 ทุกหลักสูตรก าหนดคุณลักษณะแหล่งฝึก 
1.2 ประกาศเป็นนโยบายการจ ากัดพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งฝึก 
1.3 ทุกระดับตรวจสอบหนังสือการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

 
√ 
√ 
√ 

 

 
? 
? 
? 

 

2.1 ขาดการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สอน 
 
2.2 ไม่มีการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ 
 
 
2.3 คุณภาพการสอน และความทันสมัยของ
เนื้อหา 

2.1 งานหลักสูตรและงานทะเบียนรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของผู้สอน 
2.2 จัดระบบพ่ีเลี้ยง และปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ 
2.3 การเข้าสังเกตการสอน/หรือร่วมสอนกับอาจารย์เดิมที่มีประสบการณ์ 
2.4 นิเทศการสอนอาจารย์ใหม่ 
2.5 ตรวจสอบ อนุมัติ มคอ.3/4 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

? 
? 
? 
? 
? 

 เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) 
 √  =     มี  x    = ไม่มี  ?    = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
 เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) 
 √  =     ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  x    = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย   ?    =     ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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(ตัวอย่ำง) แบบฟอร์มในระดับส่วนงำนย่อย 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ 
 

หน่วยงำน.......................................(คณะ/กอง/ส ำนัก/สถำบัน/เขตพื้นที่) ณ วันที่................................ประจ ำปีงบประมำณ................................................... 

ยุทธศำสตร์  (1)..........................................................................เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (2).................................................................................................. 

 
ล ำดับ ประเภทควำม

เสี่ยง 
ระดับควำม
รุนแรงก่อน
ด ำเนินกำร 

แนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง
ที่ด ำเนินกำรอยู่ 

แนวทำงกำรป้องกันที่
ด ำเนินกำรเพิ่มใน
ปีงบประมำณ............ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมทั้งหมด 

ระดับควำมรุนแรง
หลังด ำเนินกำร

สิ้นสุด 

ปัญหำ
อุปสรรคและ
แนวทำงกำร

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1.  
 
 
 
 
 
 

การบริหารแผน
กลยุทธ์ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ 
 

16 
สูง 

………………………… ……………………………….. การบริหารแผนกล
ยุทธ์บรรลุตาม
ปีงบประมาณ 
2558 ได้ร้อยละ
........จากเป้าหมาย 
ร้อยละ..... 

ระดับสูง 
เหมือนเดิม/ลดลง 

ปัญหา: 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจ
กรรม....... 
แนวทางการ
แก้ไข:………… 

-รองกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ 
-หัวหน้า
แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์ 
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ชื่อส่วนงำนย่อย 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่.........เดือน............พ.ศ.................. 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  

1.1  .......................................................... 
1.2  .......................................................... 
ฯลฯ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง  

2.1 .......................................................... 
2.2  .......................................................... 
ฯลฯ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม  

3.1 .......................................................... 
3.2  .......................................................... 
ฯลฯ 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 .......................................................... 
4.2  .......................................................... 
ฯลฯ 

 

5. การติดตามประเมินผล  
5.1 .......................................................... 
5.2  .......................................................... 
ฯลฯ 

 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
  
 
                                                          ชื่อผู้รายงาน.............................................................. 

                         (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
 ต าแหน่ง........................................................................            
 วันที่        เดือน                              พ.ศ.                      
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 แบบ ปย. 1 



 

 
ชื่อส่วนงำนย่อย.................................................................. 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับปีสิ้นสุด วันที่......เดือน............พ.ศ.................. 
 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/ กิจกรรม/  
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
(1) 

 
กำรควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 
 
 

(3) 

 
ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 

 
(4) 

 
กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 

(5) 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

 
หมำยเหตุ 

 
 

 
(7) 

       

          ชื่อผู้รายงาน      

                                    (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
          ต าแหน่ง   ........................................................... 

แบบฟอร์มที่ 2 แบบ ปย. 2 



 

          วันที่         เดือน                                พ.ศ.              
ชื่อหน่วยงำน  ..................................................... 

รำยงำนผลกำรติดตำม รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน – ระดับส่วนงำนย่อย (รอบ.........เดือน)  
ส ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่.............................ถึง....................................... 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 
 

(1) 

 
จุดอ่อนของกำรควบคุม
หรือควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(2) 

 
งวด/เวลำที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

 
กำรปรับปรุง 

 
 

(4) 

 
ก ำหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

 
สถำนะกำร
ด ำเนินกำร 

 
(6) 

 
วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 
 

(7) 
 -       

 
          ชื่อผู้รายงาน      

                                   (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
          ต าแหน่ง........................................................... 

          วันที่         เดือน                                พ.ศ.           

แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตาม ปย. 2 

สถานะด าเนินการ 
* = ด าเนินการเสร็จแล้ว 

√= ด าเนินการแล้วเสร็จลา่ช้ากวา่ที่ก าหนด 

X= ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 
O = อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 



 

แบบฟอร์มที่ 4  

 

แบบสรุปเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูง(เรียงจำกสูงมำกไปน้อย) 

จ ำนวน 1-5 เรื่อง 

 

ชื่อหน่วยงำน............................................................................................................................. ........... 

ล ำดับ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ โครงกำร/ 
กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

ควำมเสี่ยงที่มี 

1 
 

  

2 
 

 
 

 

3 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 

5 
 

 
 

 

 

 



 

 
แบบฟอร์ม รำยงำนควำมเสี่ยงประจ ำเดือน ..................พ.ศ.................... 

 
สถำนที ่ ห้อง รำยกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกันและกำรจัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

แบบฟอร์มที่ 5 



 

แบบฟอร์ม รำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน วิทยำลัย ประจ ำเดือน ...............ปี...................  
 

ประเภทอุบัติกำรณ์ ลักษณะอุบัติกำรณ์ ระดับควำมรุนแรง กำรจัดกำรอุบัติกำรณ์ 
เล็กน้อย ปำนกลำง รุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

แบบฟอร์มที่ 6 


