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หน้าทีพ่ืน้ฐานของผู้บริหาร 

การวางแผน 

(planning) 

การจัดองค์การ 

(organizing) 

การอาํนวยการ 

(directing) 

การควบคุม 

(controlling) 
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การควบคุมภายใน 

• กระบวนการทีแ่ทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานปกติ 

• เกดิขึน้โดยบุคลากรของหน่วยงาน 

• เพือ่ให้เกดิความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินการ

ขององค์การจะบรรลวุัตถุประสงค์ 
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• ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายขององคก์ร 

 

• โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การ

ร่ัวไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

ท่ีทาํใหง้านไม่ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีกาํหนด 
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ข้อดขีองความเส่ียง 

• สร้างโอกาสและทาํให้ได้มาซ่ึงความพอใจ 

• ทาํให้มองเห็นแนวทางใหม่ๆเพือ่ให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ 

• เปิดหูเปิดตาผู้บริหารมองเห็นแนวทางและส่ิงท้าทายชัดเจนขึน้ 

• กระตุ้นให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ และการคดินอกกรอบ 

• ทาํให้เกดิแรงยดึเหน่ียวและเพิม่การตดิต่อส่ือสารภายในองค์การ 
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  Good risk management processes can 
help to build good moral in a number of 
ways. 

 
 
   
  Good morals cannot be bought, it had to be 

developed. 
 
                                  Chris Chapman and Stephen Ward,1997 
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ความเส่ียงนําไปสู่  การควบคุม  บริหารความเส่ียง 

 เส่ียงมาก           คุมมาก 

 เส่ียงมาก       คุมน้อย 

 เส่ียงน้อย           คุมมาก 

 เส่ียงน้อย        คุมน้อย 
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ปัจจัยเส่ียง : สาเหตุหรือปัจจัยทีท่าํให้เกดิความเส่ียง 

ปัจจยัภายใน 
1. Policy/Strategic Risk 

2. Operational Risk  

(รวม Human Resource) 

3. Financial Risk 
 
 

ปัจจยัภายนอก 
1. Competitive Risk  

2. Supplier Risk   

3. Regulatory Risk  

4. Social/ Econ/Political 
Risk 
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การบริหารความเส่ียง 

• กระบวนการทีใ่ช้ในการระบุวเิคราะห์ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งการกาํหนด

แนวทางทีจ่าํเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเส่ียง หรือการ

บริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเส่ียงทั้งปัจจยั

ภายนอกและปัจจยัภายในทีม่ีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ 
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การบริหารความเส่ียง 

  การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ

ดาํเนินงานต่างๆ โดยลดเหตุและโอกาสท่ีองคก์ารจะเกิดความ

เสียหาย ใหร้ะดบัความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับได ้ประเมินได ้

ควบคุมได ้และตรวจสอบอยา่งมีระบบ โดยคาํนึงถึงการบรรลุ

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป้าหมายขององคก์ารเป็นสาํคญั 
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ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

• Identify  risk 
• Risk assessment 
• Risk response 
• Control activity 
• Information + Communication 
• Implementation + Review decision 
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การระบุปัจจยัความเส่ียง 

• ผลกระทบจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรม

และส่ิงแวดลอ้ม 

• ปัจจยัความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไวใ้นการวางแผนและการประมาณการของ

หน่วยงาน 

• ขอ้ตรวจพบท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามและ

ประเมินผล 

• ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
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  การประเมินความเส่ียงในหน่วยงาน จะเป็นการ

ประเมินการปฏิบติังานในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อให้

ทราบเหตุการณ์ของความเส่ียงและหาแนวทางแกไ้ขและ

ควบคุมใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเกิดความเสียหายนอ้ย

ท่ีสุด 
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การศึกษา 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

   “การศึกษา”  กระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ

สืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วชิาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกดิจากการจดัสภาพแวดล้อม

สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวติ 



สุภทัรา เอ้ือวงศ ์ 24 กค 48 

ปัจจัยความสําเร็จของการศึกษา 

ปัจจยัเชิงระบบ 

Input        process        output 

context 
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ประเดน็ความเส่ียง 

Context  

  กฎหมาย พระราชบัญญตักิารศึกษา นโยบายทางการศึกษา 

  สภาวะเศรษฐกจิ การเมือง 

             สภาวะทางสังคม,การแข่งขนั 

             การเตบิโตและพฒันาทางเทคโนโลย ี

 การประกนัคุณภาพการศึกษา      ฯลฯ 
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Input   
    นโยบาย วตัถุประสงค์ 

    บุคลากร ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน 

    หลกัสูตร  

    ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 

    ทรัพยาการ , งบประมาณ ฯลฯ 

ประเดน็ความเส่ียง 
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ประเดน็ความเส่ียง 

Process : การนํานโยบายไปปฏิบัติ การวางแผน 

           กระบวนการเรียนการสอน 

         การพฒันาหลกัสูตร , การพฒันานักศึกษา 

         ระบบการบริหารงาน  คน  เงิน 

         การบริการวชิาการ 

         การทาํวจัิยการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

         การพฒันาบุคลากร ฯลฯ 
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Out put,  Outcome 

  คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

  งานวจิยั 

  งานบริการวชิาการ 

  งานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ประเดน็ความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
  

7. การส่ือสาร

ให้กบัผู้เกีย่วข้อง

สําคญั 

1 . ระบุ

ประเดน็หรือ

ขอบเขตการ 

2. ระบุความ

เส่ียงและ

ประเมนิความ

รุนแรง 

3..กาํหนด

วตัถุประสงค์

ในการบริหาร 

 

4.ระบุการ

จัดการความ

เส่ียงทีป่ฏิบตัิอยู่

และบนัทกึไว้ 

5.ลงมอืจัดการ

ความเส่ียง 

6. กาํกบัติดตาม

และทบทวนการ

ดาํเนินการ 

Presenter
Presentation Notes
9k,
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1 . ระบุประเด็นหรือขอบเขตการ 

  เป็นการระบุประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ 

   แหล่งข้อมูล  อาจมาจากการทาํ workshop กบั

ผู้เกีย่วข้อง จากคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ  จากเอกสารรายงาน 

 

 

2.  ระบุความเส่ียงทีต้่องเผชิญในแต่ละประเด็น   จัดลาํดับความสําคญัของ

ความเส่ียง และความเป็นไปได้ของการทีจ่ะจัดการ 
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3. กาํหนดวตัถุประสงค์ในการทีจ่ะจัดการความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

4. กาํหนดกจิกรรมทีจ่ะใช้ในการจัดการความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ อาจ 

รวมทั้ง การพฒันาบุคลากร  การสอนงาน การจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน  

อาจต้องใช้ IT เข้ามาช่วย   หรือ อาศัยผู้เช่ียวชาญภายนอก 

 

5.  ดําเนินงานกบัเป้าหมายทีก่าํหนดและอาจมีการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ 

ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ ทั้งนีต้้องแน่ใจว่า มีทรัพยการเพยีงพอ ทั้ง คน 

เงินและความชํานาญ 
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6. คงดําเนินการในกจิกรรมจัดการความเส่ียงต่อและอาจใช้วธีิใหม่ตามความ

เหมาะสม 

 

7. ความเส่ียงไม่ใช่ส่ิงคงที ่อาจมีความเส่ียงใหม่ๆเกดิขึน้  มีการตรวจสอบกล

ยุทธ์ทีใ่ช้เพือ่ให้การวางแผนทีท่นัสมัย 

 

8. ทาํความเข้าใจกบัผู้เกีย่วข้อง ทั้งผู้บริหารและบุคลากรผู้ร่วมงาน 
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การจดัระดบัความเส่ียง 
• เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วสร้างความเสียหายระยะส้ัน ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ

องค์กร เห็นเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจน สร้างความเสียหายต่อช่ือเสียงของสถาบันต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน  และมีโอกาสทีจ่ะเกดิขึ้นบ่อยๆ 

• เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วสร้างความเสียหาย     ระยะส้ันส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ

องค์กร เห็นเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจน สร้างความเสียหายต่อช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั แต่มี

โอกาสในการเกดิไม่บ่อย 

• เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วส่งผลในระยะยาว   ความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงในระยะ

ต้น   แต่บ่ันทอนหรือเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาในอนาคต และมีโอกาสเกดิขึ้นบ่อย 

• เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วส่งผลในระยะยาว  ความเสียหายอาจจะไม่ชัดเจน แต่บั่น

ทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาในอนาคต         และมีโอกาสในการเกดิไม่บ่อย 
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ลกัษณะการจดัการกบัความเส่ียง 

• การจดัการในลกัษณะการยอมรับในความเส่ียง : ทาํใจ หาแหล่งรอง 

• การจดัการในลกัษณะท่ีทาํใหค้วามเส่ียงลดระดบัความสาํคญั(รุนแรง) 

ลง เช่น เพ่ิมทรัพยากร  ขยายเวลา 

• การจดัการในลกัษณะการกระจายความเส่ียง 

• การจดัการในลกัษณะการถ่ายโอน โยกยา้ยความเส่ียงไปหน่วยงานอ่ืน 

• การจดัการในลกัษณะหลีกเล่ียงความเส่ียง การเปล่ียนขอบเขต หา

ผูเ้ช่ียวชาญมาช่วย 
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  Organizations that never take 

risks are doomed to fail……… 
   
  But eventually, 

Organizations that do not 
activity manage their risks will 
also fail.    
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