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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม UP-RM                                                           

     แผนบริหารความเสี่ยง และ การติดตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง (UP-RM) 

รอบ  6 เดอืน และ 12 เดอืน   

                                                                          

 

 

 
(ปรับแก้ไขล่าสดุเมื่อวันที่ 4 ม.ค. พ.ศ. 2560) 

  

** การรายงานผล UP-RM  ในระดับมหาวทิยาลัย และระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หนว่ย  

   แผนบริหารความเสี่ยง (ต.ค.) 

 การตดิตามผล  รอบ 6 เดือน (ต.ค.- ม.ีค.) 

 การตดิตามผล  รอบ 12 เดอืน (เม.ย. – ก.ย.) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM)  ประจ าปีงบประมาณ ………(1)……….. 

                                                    รอบ       แผนฯ    6 เดือน           12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  ………......................(2)......................………… 
 

        การบริหารความเสี่ยงดา้น            การผลิตบัณฑิต                        การวิจัย    การบริการวิชาการ 

   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         การบริหาร  
 

ยุทธศาสตรท์ี ่ …………………………………………………………………………………………(3)………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค ์ …………………………………………………………………………………………(4)………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………(5)………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวชี้วัดและเปา้หมาย …………………………………………………………………………………………(6)………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานย่อย …………………………………………………………………………………………(7)………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(8) 

ประเภท

ความเสี่ยง 

 

 

(9) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

(10) 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

 

(11) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

 

 

(12) 

การประเมนิ

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

(13) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(14) 

วธิีบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

(15) 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(16) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 

 

(17) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีคงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

(18) 

หมายเหต ุ

 

 

 

(19) 

 

 

 

 

           

                                                                                                                      ลงช่ือ ...........................................คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหนว่ยงาน 

                                                                                                                                                    วัน ……….…. เดอืน ............................ พ.ศ. ...................... 

รายงานผลรอบแผนฯ รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ 
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ค าอธิบายการกรอกขอ้มูล 

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM) 

(1)  ปีงบประมาณ  หมายถึง   ปงีบประมาณที่ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(2)  ชื่อหน่วยงาน  หมายถึง   ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน = คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) (ระดับมหาวิทยาลัย = มหาวิทยาลัยพะเยา) 

(3)  ยุทธศาสตร์ที่  หมายถึง   ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง  7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับด้านที่วเิคราะห์ความเสี่ยง ไดแ้ก่    

1.  การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอนและพัฒนานสิิต) 2.  การวิจัย 

3.  การบรกิารวิชาการ            4.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

5.  การบรหิาร  

      (แผนยุทธศาสตร์ , การพัฒนาบุคลากร  , การเงิน/พัสดุ , แผนงาน/งบประมาณ , ทรัพยากร ,  

      ความปลอดภัย , การประกันคุณภาพ , ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ)            

6.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

7.  การให้บรกิารด้านสาธารณสุข                              
     
(4)  วัตถุประสงค์                หมายถึง   วัตถปุระสงคก์ารวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(5)  โครงการ/กิจกรรม         หมายถึง   แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

(6)  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย     หมายถึง   ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของวัตถปุระสงค์ตามยุทธศาสตร์ (KPI) 

(7)  หน่วยงานย่อย              หมายถึง    ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานย่อย ที่รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 

(8)  ความเสี่ยง                   หมายถึง    โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาด  ความเสียหาย  หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต  และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

                ตามวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายของสถาบัน 

        (9)  ประเภทความเสี่ยง        หมายถึง   การจ าแนกประเภทของความเสี่ยง แบง่ออกเปน็    1. ด้านกลยุทธ์                                     2. ด้านการปฏิบัติงาน   

                                                                                                                     3. ด้านการเงิน                                      4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                          

                                                                                                                     5. ด้านเหตกุารณ์ / ภัยพบิัติ / อันตราย           และ/หรือ  6. ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ  

 (10)  สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง      หมายถึง    สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว ้  แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย  คือ 

                                      10.1   ปัจจัยภายใน       หมายถึง   สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลท าให้เกิดความเสี่ยง 

                                      10.2  ปัจจัยภายนอก    หมายถึง   สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวทิยาลัย ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวทิยาลัย 
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 (11)  ผลกระทบของความเสี่ยง          หมายถึง    ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี ้

                                                                           1. ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียน การสอน) 2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย          

                                                                            4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย               5. ผลกระทบชื่อเสียง                                      6. ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 

        (12)  การควบคุมท่ีมีอยู่ในปจัจุบัน      หมายถึง   มาตรการ ขั้นตอน กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่มีอยู่หรือที่หน่วยงานก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานตามปกติเพื่อควบคุมความเสี่ยง 

(13)  การประเมนิความเสีย่ง             หมายถึง   การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

           (**หมายเหตุ** UP-RM หรือ แผนบริหารความเสี่ยงและการตดิตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง จะใชก้ าหนดความเสี่ยงเฉพาะทีม่ีระดบัความเสี่ยงสูงและสงูมากเท่านั้น หรือความเสี่ยงทีส่ าคญัระดับมหาวิทยาลัย) 

              โอกาส x ผลกระทบ  = ระดับความเสี่ยง   

โดยก าหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ  ได้แก่   

ระดับ 1 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบน้อยมาก                                                         ตัวอย่าง 

ระดับ 2 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบน้อย                                                              โอกาส               สูง               คือ   ระดับ 4 

ระดับ 3 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบปานกลาง                                                       ผลกระทบ        สูงมาก            คือ   ระดับ 5 

                                                ระดับ 4 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบสูง                                                                ดังนั้น ระดับความเสี่ยง  คือ   4 x 5 = 20 (สูงมาก) 

ระดับ 5 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบสูงมาก   

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง )แบง่เป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู และสูงมาก ตามแผนภาพแสดง ดังนี ้

  

ผลกระทบ 

5 = สูงมาก 1x5 = 5 (สูง) 2x5 = 10 (สูงมาก) 3x5 = 15 (สูงมาก) 4x5 = 20 (สูงมาก) 5x5 = 25 (สูงมาก) ระดับความเสี่ยงสูงมาก

4 = สูง 1x4 = 4 (สูง) 2x4 = 8 (สูง) 3x4 = 12 (สูงมาก) 4x4 = 16 (สูงมาก) 5x4 = 20 (สูงมาก) ระดับความเสี่ยงสูง

3 = ปานกลาง 1x3 = 3 (ปานกลาง) 2x3 = 6 (ปานกลาง) 3x3 = 9 (สูง) 4x3 = 12 (สูง) 5x3 = 15 (สูงมาก) ระดับความเสี่ยงปานกลาง

2 = น้อย 1x2 = 2 (น้อย) 2x2 = 4 (น้อย) 3x2 = 6 (ปานกลาง) 4x2 = 8 (สูง) 5x2 = 10 (สูง) ระดับความเสี่ยงน้อย

1 = น้อยมาก 1x1 = 1 (น้อยมาก) 2x1 = 2 (น้อยมาก) 3x1 = 3 (น้อย) 4x1 = 4 (ปานกลาง) 5x1 = 5 (สูง) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

1 2 3 4 5

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดบัความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

Degree of Risk
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(14)  การจัดการความเสี่ยง    หมายถึง   กระบวนการ/กลยุทธ์ที่น าไปใชใ้นการบริหารจัดการให้ระดับโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

                                                      กลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ง (4T’s Strategies)    ม ี4 แบบ ไดแ้ก่   

14.1  Treat  (การลดความเสี่ยง)                              =  การด าเนินการโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง  

14.2  Take  (การยอมรับความเสี่ยง)                         =  การยอมรับความเสี่ยงที่เกดิจาการปฏบิัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้        

                                                                                                             ในกรณีที่ค่าใช้จา่ยในการจัดการสูงมากเกินไป งบประมาณไม่เพยีงพอ หรือ ไม่คุ้มประโยชน์ 

                                  14.3  Transfer  (การโอนหรือร่วมกันจัดการความเสี่ยง)  =  การโอนความเสี่ยงทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี หรือ  

                                                                          ร่วมมือกันจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนใหแ้กห่น่วยงาน/องคก์รอื่น 

14.4  Terminate  (การยกเลิกหรือหลกีเลี่ยงความเสี่ยง) =  การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 

(15)  วธิีบริหารความเสี่ยง      หมายถึง   มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการการควบคุมทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน (ตามข้อ 12) เพื่อช่วยลดระดับความเสี่ยงหรือช่วยพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้ดีย่ิงขึน้                                                                                                                                           

(16)  ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ   

                                        ก าหนดเสร็จ    หมายถงึ   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการด าเนนิงานตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ (ตามรอบปงีบประมาณที่ด าเนินการ (ต.ค. – ก.ย.))                                                                                                                                                                                              

                                        ผู้รับผิดชอบ     หมายถึง   หน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผดิชอบโครงการหรือกิจกรรม 

** (ข้อ 17-19 กรอก ณ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ) ** 

(17)  ผลการด าเนินงาน           หมายถึง   การสรุปกระบวนการ ขั้นตอน ผลการด าเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ไดก้ าหนดไว้ว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร 

(18)  ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือหลังการควบคุม  (โอกาส xผลกระทบ)  หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลงัการบรหิารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน ตามล าดับ                                     

(19)  หมายเหตุ                      หมายถึง   การระบุข้อความอื่นๆ หรือขอ้ความที่แสดงถึงสถานะของระดับความเสี่ยงแตล่ะประเด็นหลังการบรหิารจัดการ 3 กรณี ดังนี ้

                                           1. ความเสี่ยงหมดไป                                         - 

                                           2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว         ควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่มีอยู่ตอ่ไป (ตามแบบฟอร์ม UP-IC) 

                                           3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก               บรหิารความเสี่ยงต่อเนื่องตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ต่อไป หรือทบทวน/ปรับปรุง จัดหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม 

 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
SWOT Analysis

2. ก าหนดยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/          

ตัวช้ีวัด

3. ระบุความเสี่ยง/     
ปัจจัยเสี่ยง

4. ประเมิน โอกาส/
ผลกระทบ /          

จัดล าดับความเสี่ยง 

5. จัดท า                   
แผนบริหารความเสี่ยง 
(UP-RM) , (UP-IC)

6. ด าเนินมาตรการ      
ตามแผนฯ

7. ติดตามผล/เฝา้ระวัง        
การบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปและรายงานผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 


