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(Risk Management) 

 

 

 

 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



ค าน า 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยการศกึษา จัดท าขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ใช้เป็นแผนในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินดว้ยการก าหนดมาตราฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                                     

ผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดินได้ปรับปรุงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินผลการควบคุม

ภายใน โดยปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบ การจัดท ารายงานต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเพื่อให้

สอดคล้องกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การก าหนดมาตราฐานและตั วบ่ ง ชี้  9.3 การบริหารความ เสี่ ย ง  เพื่ อ ใ ห้

สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ 9.3        

ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้วิทยาลัยการศกึษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุม

ปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง   

และขนาดความเสียหายที่เกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทา

ความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่าง

ต่อเนื่องและสามารถบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการศึกษาได้ บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนด โดยได้

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหาร

ความเสีย่งของวิทยาลัยการศกึษา 

แผนการบริหารความเสี่ยง เอกสารฉบับนี้เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่างๆในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และการจัดรายงานเสนอ ต่อผู้รับผดิชอบก ากับ

ดูแล รวมทั้งได้รวบรวมแบบฟอร์มที่ใช้ด าเนินการไว้ในภาคผนวกแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าและ

น าไปประยุกต์ใชร้่วมกับระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินงานในทุก

ภารกิจ  

                                                                           
       รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  

                     คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 



สารบัญ 

           หนา้ 

 ค าน า 

 สารบัญ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา “เร่ืองนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา” 

การบริหารความเสี่ยง         1 

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศกึษา     2 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง       2 

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      7 

ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    7 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง        8 

แผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) วิทยาลัยการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ …………   

- ด้านการผลติบัณฑิต       

- ด้านการวิจัย        

- ด้านการบริการวิชาการ        

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ด้านการบริหาร         

เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) วทิยาลัยการศกึษา    

ภาคผนวก 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม UP-RM 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม UP-IC 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศกึษา 
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การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตนจากการที่ผูบริหารวิทยาลัยการศึกษาตลอดจนบุคลากรใน

วิทยาลัยการศึกษาไดทําความเขาใจใหตรงกันตอคํานิยามของความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนสามารถบงช้ี

ความเสี่ยงและโอกาสไดในทศิทางเดยีวกัน ในการดําเนนิงานผูบรหิารมักประสบกับเหตุการณที่มีความ

ไมแนนอน ตลอดเวลาเหตุการณเหลานัน้อาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกตอการบริหารงานของวทิยาลัย

การศึกษา โดยผลในเชิงลบนั้นถือวาเปนความเสี่ยง สวนผลในเชิงบวกชวยสรางโอกาสใหวิทยาลัย

การศกึษา  ซึ่งการบรหิารความเสี่ยงมคีวามสําคัญดังนี้ 

1. สนับสนุนใหวทิยาลัยการศกึษาสามารถพจิารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

2. กําหนดกรอบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหแกวิทยาลัยการศึกษา เพื่อใหสามารถ

บรหิารจัดการความไมแนนอนของความเสี่ยงได 

3. เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลการดําเนนิงานที่ดี 

4. เปนเครื่องมอืที่สําคัญในการบรหิารงาน 

5. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สําคัญ 

6. สรางฐานขอมูลที่มปีระโยชนตอการบรหิารและปฏบิตัิงาน 

7. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปทศิทางเดยีวกัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2561 องคประกอบที่ C 9.3 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มดีังนี้  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีวิทยาลัย

การศึกษาเปนประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษาเปน

คณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน      

ตามบรบิทของมหาวทิยาลัยพะเยา จากตัวอยางตอไปนี้ 

           2.1 ความเสี่ยงดานการผลติบัณฑติ 

         2.2 ความเสี่ยงดานการวจัิย 

        2.3 ความเสี่ยงดานการบรกิารวชิาการ 

        2.4 ความเสี่ยงดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 2.5 ความเสี่ยงดานการบรหิาร   

  2.5.1 ความเสี่ยงดานแผนยุทธศาสตร 

  2.5.2 ความเสี่ยงดานการพัฒนาบุคลากร 
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  2.5.3 ความเสี่ยงดานการเงนิ/พัสดุ 

  2.5.4 ความเสี่ยงดานแผนงาน/งบประมาณ 

  2.5.5 ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

  2.5.6 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

  2.5.7 ความเสี่ยงดานการประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วเิคราะหในขอ 2 

4.  มกีารจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง และดําเนนิการตามแผน 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณบดีวิทยาลัย

การศกึษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงของมหาลัยพะเยาไปใชในการปรับแผนหรอืวเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

วัตถุประสงคในการบรหิารความเสี่ยงวทิยาลัยการศึกษา 

1. เปนการเตรยีมการของวทิยาลัยการศกึษาเพื่อวางแผนปองกันความสูญเสยีที่จะเกดิขึ้น 

2. เปนการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกดิการสูญเสยีขึ้น 

3. เพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

4. เพื่อใหฝายบรหิาร/ฝายปฏบิัตกิาร เขาใจหลักการและกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

5. เพื่อใหผูปฏบิัตไิดรับทราบขัน้ตอนและกระบวนการในการวางแผนบรหิารความเสี่ยง 

6. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับยุทธศาสตรของวทิยาลัยการศกึษา 

ความหมายของการบรหิารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือสถานการณที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย

การร่ัวไหลความสูญเปลาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคเปนอุปสรรคตอการทํางานทําใหไมบรรลุถึง

ความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความ

เสี่ยงภายนอก (External Risk) 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการซึ่งทุกคนในองคกรไมวาจะเปนผูบริหารระดับใดหรือ

บุคลากรในงานสวนไหนตางตองมีสวนรวมในกระบวนการหาและใหขอมูลที่เปนประโยชนในการ

คาดการณ เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร กําหนดเปาหมาย จัดทําแผนและจัดสรร
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งบประมาณในการปฏิบัตงิาน โดยมุงเปาหมายเพื่อที่จะทําใหการปฏบิัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ที่ไดตัง้เอาไว หรอืลดผลของการเสยีหาย (หรอืผลกระทบ) ที่อาจเกดิขึ้นอันจะมผีลตอความสูญเสียของ

องคกร 

ประเภทความเสี่ยง หมายถงึ การจําแนกประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน  

1. ดานกลยุทธ  

2. ดานการปฏบิตังิาน  

3. ดานการเงนิ และ/หรอื 

4. ดานการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ  

5. ดานเหตุการณ / ภัยพบิัต ิ/ อันตราย  

6. ดานธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณ 

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหโครงการ/กิจกรรม        

ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แบงออกเปน 2 ปจจัย คอื 

1. ปจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดลอมภายในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยที่สงผลทําใหเกิด

ความเสี่ยง 

2. ปจจัยภายนอก หมายถงึ สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรอืมหาวทิยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไม

อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานและมหาวทิยาลัย 

ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถงึ ผลกระทบความเสี่ยงในแตละดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบคุณภาพการศกึษา (การเรยีน การสอน)  

2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3. ผลกระทบคุณภาพการวจัิย 

4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

5. ผลกระทบช่ือเสยีง 

6. ผลกระทบดานกฎหมายและกฎระเบยีบ 

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน หมายถึง การระบุถึง กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินอยูในปจจุบัน

เพื่อควบคุมความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงกอนการ

บรหิารจัดการความเสี่ยง หรอื ระดับความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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โอกาส (O) x ผลกระทบ (I) = ระดับความเสีย่ง 

โดยกําหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบนอยมาก 

ระดับ 2 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบนอย 

ระดับ 3 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบปานกลาง 

ระดับ 4 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบสูง 

ระดับ 5 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบสูงมาก 

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง ) แบงเปน 5 ระดับ นอยมาก นอย ปานกลาง 

สูง และสูงมาก มคีวามหมายดังนี้ 
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การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่นําไปใชในการบริหารจัดการ ใหระดับโอกาส

หรือผลกระทบจากความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง           

(4T’s Strategies) ม ี4 แบบ ไดแก 

1. Terminate (การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่

กอใหเกดิความเสี่ยง 

2. Transfer (การโอนหรือรวมกันจัดการความเสี่ยง) การโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียง

บางสวนไปยังผูอื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นไดเปนอยางดี หรือรวมมือกันจัดการโดยแบงความ

เสี่ยงบางสวนใหแกหนวยงาน/องคกรอื่น 

3. Treat (การลดความเสี่ยง) การดําเนนิการโดยหาวธิกีารเพิ่มเตมิเพื่อจัดการความเสี่ยง 

4. Take (การยอมรับความเสี่ยง) การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาการปฏิบัติงานภายใตระดับ

ความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถยอมรับได ในกรณีที่คาใชจายในการจัดการสูงมากเกินไป งบประมาณ

ไมเพยีงพอ หรอื ไมคุมประโยชน 

วิธีบริหารความเสี่ยง หมายถึง มาตรการที่จะด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/

กจิกรรม 

กําหนดเสร็จ หมายถึง กําหนดเวลาเสร็จสิ้นในการดําเนินงานตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่

กําหนดไว 

ผูรับผดิชอบ หมายถงึ หนวยงาน/สวนงานที่รับผิดชอบโครงการหรอืกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน หมายถึง การสรุปผลจากการดําเนินงานตามวิธีการบริหารความเสี่ยงที่

กําหนดไว วาสามารถทําใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลวหรอืไม อยางไร 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ) หมายถึง การประเมิน

โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลังการบรหิารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน  

หมายเหตุ หมายถงึ การระบุถงึสถานะของความเสี่ยงแตละประเด็นหลังการบริหารจัดการ แบงออกเปน 3 กรณ ีดังน้ี 

  1. ความเสี่ยงหมดไป     - 

2. ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ียอมรับไดแลว ควบคมุความเสี่ยงตามวธีิบริหารความเสี่ยงท่ีมอียูตอไป 

3. ความเสี่ยงยังอยูในระดับสูงหรือสูงมาก       ควบคุมความเสี่ยงตามวธีิบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไวตอไป 

หรือกําหนด/แกไขวธีิบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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การควบคุมภายใน และการตดิตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) 

ยุทธศาสตร หมายถงึ ประเด็นยุทธศาสตรของวทิยาลัยการศกึษา ทัง้ 7 ดาน ไดแก 

1. การเรยีนการสอนและพัฒนานสิติ  

2. การวจัิย  

3. การบรกิารวชิาการ  

4. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

5. การบรหิาร 

6. พลังงานและสิ่งแวดลอม 

7. การใหบรกิารสุขภาพ 

โครงการ/กจิกรรม หมายถงึ งาน โครงการ หรอืกจิกรรม ที่เกี่ยวของภายใตยุทธศาสตรของ

มหาวทิยาลัยที่พบวามปีญหา 

วัตถุประสงค หมายถงึ วัตถุประสงคของโครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย หมายถงึ ตัวช้ีวัดหรอืเปาหมายของโครงการหรอืกจิกรรม (KPI) 

ปญหา หมายถงึ เหตุการณที่เกดิขึ้นหรอืมอียูในปจจุบันที่เปนอุปสรรคทําใหการดําเนนิงานไม

บรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว 

สาเหตุของปญหา หมายถึง สภาพแวดลอมที่สงผลใหเกดิปญหาที่จะทําใหโครงการ/กจิกรรม 

ไมบรรลุวัตถุประสงคหรอืเปาหมายที่กําหนดไว แบงออกเปน 2 ปจจัย คอื 

 1. ปจจัยภายใน หมายถงึ สภาพแวดลอมภายในหนวยงานหรอืมหาวทิยาลัย ที่สงผลทําใหเกดิปญหา 

 2. ปจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรอืมหาวทิยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยงานและมหาวทิยาลัย 

กจิกรรมการควบคุม หมายถงึ กจิกรรมที่นํามาใชในการปฏบิัตงิานซึ่งกําหนดหรอืออกแบบ

เพื่อแกปญหาหรอืทําใหปญหาลดลง 

การควบคุมท่ีมอียูในปจจุบัน หมายถงึ การระบุถงึกจิกรรมที่ใชในการควบคมุ ในการ

แกปญหา หรอืลดปญหาที่มอียูในปจจุบัน 

การควบคุมท่ีเพิ่มขึ้น หมายถงึ กจิกรรมเพิ่มเตมิอื่นๆ ที่จะดําเนนิการจัดการปญหาที่การ

ควบคุมปจจุบันยังมไีมเพยีงพอ 
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สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถงึ รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

เพื่อใหผูรับผิดชอบทุกระดับของโครงการ/กจิกรรมไดรับทราบแนวปฏบิัตแิละถอืปฏิบตัริวมกัน 

กําหนดเสร็จ หมายถงึ กําหนดเวลาเสร็จสิ้นในการดําเนนิงานตามมาตรการ/กจิกรรม/

โครงการที่กําหนดไว 

ผูรับผดิชอบ หมายถงึ ผูรับผิดชอบโครงการหรอืกจิกรรมของหนวยงาน/สวนงาน 

การตดิตามประเมินผล หมายถงึ กระบวนการตดิตามและประเมนิคุณภาพการปฏบิัตงิานตามกจิกรรม

การควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกดิความม่ันใจวา

ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม มกีารปฏบิัตติามระบบการควบคุม

ภายในจริงและขอบกพรองทีพ่บไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา (ในรอบ 6 เดอืน หรอื 12 

เดอืน แลวแตกรณ)ี 

ระบบบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ระบบบรหิารความเสี่ยง หมายถงึ ระบบบรหิารปจจัยและควบคุมกจิกรรมการดําเนนิงานตางๆ 

โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกดิความเสยีหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมนิได และตรวจสอบได อยางมรีะบบโดย

คํานงึถงึการบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตัง้องคกรและเปาหมายตามแผนปฏบิัติ

การประจําปเปนสําคัญ 

ประโยชนที่ไดจากการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 1. ตระหนักถงึเหตุการณที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

 3. ลดการสูญเสยีที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 4. ปกปองการปฏบิัตงิานที่อาจจะสงผลตอคงวามเสี่ยงในอนาคตได 

 5. สามารถรองรับการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
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                      *รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ข้ันตอนการบรหิารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการระบุความเสี่ยง 

ประเมนิและวเิคราะหความเสี่ยง 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน 

ควบคุมภายใน UP_IC 

ประเภทความเสี่ยง 

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก 

การประเมนิความเสี่ยง 

ความเสีย่ง UP_RM 

 

การจัดการความสี่ยง 

 

วธิบีรหิารความเสี่ยง 

 
กําหนดผูรับผิดชอบ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

 

ระดับความเสี่ยงคงเหลอืหลังการควบคุม 

 

กจิกรรมการควบคุม 

 
มอียูในปจจุบัน 

 

ที่เพิ่มขึ้น 

 
กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

ตดิตามและประเมนิผล 

 

ความเสี่ยงระดับเล็กนอย ความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

เห
ลอื

ระ
ดับ

เล
ก็น

อย
 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ลด

ลง
 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ลด

ลง
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แผนบรหิารความเสี่ยง (UP-RM) 

วทิยาลัยการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ .............. 

แผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) เปนการกําหนด ประเมินและวางแผนแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในแตละดาน ตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสงเสริม

และพัฒนากระบวนการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล ดังนี้ 

 

ท่ี การบรหิารความเสี่ยง ผูรับผดิชอบกํากับดูแล 

1 ดานการผลติบัณฑิต ฝาย....................... 

2 ดานกรวจัิย ฝาย....................... 

3 ดานการบรกิารวชิาการ ฝาย....................... 

4 ดานการทํานุบํารุง ศลิปวัฒนธรรม ฝาย....................... 

5 ดานการบริหาร ฝาย....................... 

 

ซึ่งในปงบประมาณ...............  วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ไดมุงเนนบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงที่ประเด็นสําคัญ จํานวน.............เรื่อง ไดแก ...................................................................

การบริหารความเสี่ยงในดานอื่นๆ บริหารจัดการโดยการควบคุมภายใน (UP-IC) รายละเอียดโดยสรุป

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

 

 

 

  

  

ดาน............................. 12 



  

 

แผนบรหิารความเสี่ยงและการตดิตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ .................. 

รอบ      6 เดอืน         12 เดอืน 

ชื่อหนวยงาน  ……วิทยาลัยการศึกษา.......... 

การบรหิารความเสี่ยงดาน  � การผลิตบัณฑติ                      �  การวิจัย   �  การบรกิารวชิาการ 

�  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม       �  การบรหิาร    

                               

ยุทธศาสตรท่ี                  

วัตถุประสงค                  

โครงการ/กจิกรรม                 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย                  

หนวยงานยอย                  
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ความเสี่ยง สาเหตุ/

ปจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท

ความเสี่ยง 

 

ผลกระทบ

ของความ

เสี่ยง 

การประเมิน

ความเสี่ยง

ปจจุบัน 

(โอกาส x

ผลกระทบ) 

การควบคุมท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน 

 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

วิธบีรหิารความเสี่ยง 

 

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ระดับ

ความเสี่ยง

ท่ีคงเหลอื

หลังการ

ควบคุม 

(โอกาส x

ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 
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ระดับความเสี่ยง            อยูในระดับ   ความเสี่ยง    

การควบคุมท่ีมอียูในปจจุบัน                 

การจัดการความเสี่ยง                  

วธิกีารบรหิารความเสี่ยง                  

ผูรับผดิชอบ                   
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เกณฑการประเมินความเสีย่ง (โอกาส x ผลกระทบ) วทิยาลัยการศกึษา 

Risk Assessment 

 1. ดาน.............................................. 

1.1 ………………………………………………………………………………… 

ระดับคะแนน ระดับ โอกาส ผลกระทบ 

5 สูงมาก   

4 สูง   

3 ปานกลาง   

2 นอย   

1 นอยมาก   

 

 

 

 

 

 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

หน้า 1/5 

 

 UP-RM 

 

  

 

 

     

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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 UP-RM 

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 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม (UP-IC/ปย.2)                                                           

     แผนการควบคุมภายใน และ การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC/ปย.2) 

รอบ  6 เดอืน และ 12 เดอืน   

การรายงานผล การควบคุมภายใน ระดับมหาวทิยาลัย และระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

1. การควบคุมภายใน    

 แผนการควบคุมภายใน 

 การติดตามผล รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.) 

 การติดตามผล รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย.) 

2. รายงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ....  ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย     

 ปีละ 1 ครั้ง 
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แผนการควบคุมภายในและการตดิตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ …………(1)……….. 

                                                        รอบ    แผน    6 เดือน    12 เดือน 

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

การบริหารความเสี่ยงด้าน   การผลิตบัณฑิต                        การวิจัย    การบริการวิชาการ 

   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         การบริหาร  

         ประเภทของความเสี่ยง …………………………………………………………………………………………(3)………………………………………………………………………………………………………… 

    หน่วยงานย่อย …………………………………………………………………………………………(4)………………………………………………………………………………………………………… 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน 

/วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(5) 

การประเมนิ 

ความเสี่ยง 

ก่อนการควบคุม 
(โอกาสxผลกระทบ) 

 

(6) 

มาตรการควบคุม 

ท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน 

 

 

 

(7) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

(8) 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

(9) 

มาตรการควบคุม 

ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 

 

(10) 

การประเมนิ

ความเสี่ยงหลัง

การควบคุม 
(โอกาสxผลกระทบ) 

 

(11) 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

(12) 

ปัญหา 

 

(5.1) 

วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

(5.2) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

(5.3) 

 วัตถุประสงค ์

.............. (5.2.1)...........  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ..............(5.2.2)..........     

โครงการ/กิจกรรม 

...............(5.2.3).......... 

     

ปัจจัยภายใน 

.......... (5.3.1)......... 

ปัจจัยภายนอก 

.......... (5.3.2)........ 

 

       

  

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

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

รายงานผลรอบ แผนฯ รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ 
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ค าอธิบายการกรอกขอ้มูล 

แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC/ปย.2) 

 

(1) ปีงบประมาณ         หมายถึง ปีงบประมาณที่ด าเนนิการจัดท าแผนการควบคมุภายใน การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน และรายงานการควบคมุภายใน (ปย.2) 

(2) ชื่อหน่วยงาน         หมายถึง ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดท าแผนการควบคุมภายใน การติดตามผลตามแผนการควบคมุภายใน และรายงานการควบคุมภายใน (ปย.2)                                                                 

                                                                    (ระดับหน่วยงาน = คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) (ระดับมหาวิทยาลัย = มหาวิทยาลัยพะเยา)  

(3)    ประเภทของความเสี่ยง       หมายถึง การจ าแนกประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น      1. ด้านกลยุทธ์                                 2. ด้านการปฏิบัติงาน   

                                                                                                                              3. ด้านการเงิน                                  4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                          

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

(4) หน่วยงานย่อย        หมายถึง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานย่อย ที่รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 

(5) กระบวนการปฏิบัตงิาน/วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(5.1) ปัญหา    หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึน้หรือมีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(5.2) วัตถุประสงค์และโครงการ/กิจกรรม   

 (5.2.1) วัตถุประสงค ์                หมายถึง  วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (KPI) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 (5.2.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หมายถึง  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม (KPI) 

 (5.2.3) โครงการ/กิจกรรม               หมายถึง  งาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่พบว่ามปีัญหา 

(5.3) สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                หมายถึง  สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่จะท าให้โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

 ที่ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 

(5.3.1)  ปัจจัยภายใน  หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหา 

(5.3.1)  ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
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(6) การประเมนิความเสี่ยงก่อนการควบคุม  หมายถึง   การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกดิขึน้ (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการควบคุม 

 (**หมายเหตุ** UP-IC หรือแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน จะใช้ก าหนดความเสี่ยงเฉพาะทีม่ีระดับความเสีย่ง ปานกลาง น้อย และน้อยมากเท่านั้น) 

  โอกาส x ผลกระทบ     =     ระดับความเสี่ยง  

  โดยก าหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  ระดับที่ 1 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อยมาก 

  ระดับที่ 2 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อย  

ระดับที่ 3 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง 

  ระดับที่ 4 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูง 

ระดับที่ 5 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก 

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง แบง่เป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสงูมาก มคีวามหมายดังนี้ 

 

  

 ตัวอย่าง   

        โอกาส                  น้อย          คือ    ระดับ 2  

 ผลกระทบ             ปานกลาง         คือ    ระดับ 3 

 ดังนั้น ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง            คือ     2 x 3 = 6 (ปานกลาง) 

บ 2  

x 3 = 6 (ปานกลาง) 

 

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



   UP-IC / ปย.2  

หน้า 5 / 5 

 

 

(7) มาตรการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน            หมายถึง การระบุถึงกิจกรรมที่ใช้ในการควบคุม ในการแก้ปัญหา หรือลดปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(8) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ  

ก าหนดเสร็จ            หมายถึง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงานตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ (ตามรอบปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ต.ค. – ก.ย.)) 

ผู้รับผดิชอบ                      หมายถึง ผู้รับผดิชอบโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน/ส่วนงาน 

       **(ในข้อ 9–12 กรอก ณ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน)** 

 (9) ผลการด าเนินงาน                          หมายถึง การสรุปกระบวนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายใน 

                                                                                  ที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

(10) มาตรการควบคุมท่ีเพิ่มขึ้น            หมายถึง กิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะด าเนินการจัดการปัญหาที่ควบคุมปัจจุบันยังไม่เพยีงพอ 

(11) การประเมนิความเสี่ยงหลังการควบคุม     หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึน้ (ระดับความเสี่ยง) หลังการควบคุม ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ 

(12)   หมายเหตุ              หมายถึง การระบุข้อความอื่นๆ หรือข้อความทีแ่สดงถึงสถานะของระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบรหิารจัดการ 3 กรณี ดังนี ้                                                                       

                                                                                  1. ความเสี่ยงหมดไป                                         - 

                                                                          2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว         ควบคุมความเสี่ยง/ปัญหาตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงทีม่ีอยู่ต่อไป  

                                                                          3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก               บรหิารความเสี่ยง/ปญัหาต่อเนื่องตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงทีก่ าหนดไว้ต่อไป  

                                                                                                                                             หรือทบทวน/ปรับปรุง จัดหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม 

 




