


      แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกส่วนงาน /หน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย จึงขอก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้ส่วนงาน /หน่วยงานพิจารณาจากพันธกิจหลัก และพันธกิจ

สนับสนุนของส่วนงาน /หน่วยงาน ซึ่งได้ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ

ขอให้น าเหตุการณ์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้มาด าเนินการ

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถประเมินได้จากการประมาณการความส าเร็จของ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง ๙ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ประกอบ

เข้ากับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้คลอบคลุมทั้ง ๔ ประเภทความเสี่ยง 

ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน 

(Financial Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

๓. ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

- หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงต่ าหรือปานกลาง ขอให้ส่วนงาน /หน่วยงาน 

ระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ที่แสดงถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๓ 

- ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ให้ส่วนงาน /หน่วยงาน วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็น

กิจกรรมหรือการด าเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๔ 

เพ่ิมเติมด้วย 

๔. ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มและเอกสารส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระบบ Intranet ที่ http://intranet.mahidol/op/orau/jr/  

 



๕. ก าหนดให้ส่วนงาน /หน่วยงานน าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (โซนสีส้ม) และ

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง) มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางการ

จัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ  ต่อ

มหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน  

๖. หากส่วนงาน /หน่วยงาน ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย

ติดต่อกันมากกว่า ๑ ปี ควรค านึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อภารกิจของส่วนงาน /หน่วยงาน 

แล้วน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรับมือ 

หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม 

๗. ให้ทุกส่วนงาน จัดส่งรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

และจัดส่งไฟล์มาทางอีเมล์ murmc@mahidol.ac.th 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่  

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ม.มหิดล ๐๒-๘๔๙-๖๑๕๒-๕ หรือทางอีเมล์ 

murmc@mahidol.ac.th 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

   

 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สวนงาน / หนวยงาน ........................................................ไดประเมินผลการควบคุมภายในของ

สวนงาน/หนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดวยวิธีการท่ีสวนงาน / หนวยงานกําหนด  

ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของ 

สวนงาน/หนวยงาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ัง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และดานการบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

จากผลการประเมินดังกลาว สวนงาน / หนวยงาน..................................... เห็นวา การควบคุม

ภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 

 

    ลายมือชื่อ........................................................ 

                                           (…………………………………………………………….) 

                                     ตําแหนง…...... (คณบดี/ผูอํานวยการ) ....................   

      วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ....…… 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยง

ดังกลาวในปงบประมาณถัดไป ใหระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอรมท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 



สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มี

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ส่วนงาน มีกลไกและกระบวนการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร    

การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เครื�องมือและระบบงาน ที�เพียงพอต่อ

การดําเนินงานหรือไม่

ผู้บริหารส่วนงานมีการกระจายอํานาจหน้าที�ภาระงานและอํานาจอนุมัติ

 ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน โดยจัดทําเป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือไม่

ผู้บริหารส่วนงาน ให้ความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี�ยงใน

กิจกรรมต่างๆ เพื�อหาวิธีจัดการความเสี�ยงหรือไม่

ผู้บริหารส่วนงาน มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 

Based Management)  ประกอบด้วย

   - ส่วนงานมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี�วัดผลการ

ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) หรือไม่

   - มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการทํางาน

ภายในส่วนงานเพื�อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน หรือไม่ 

  - เป้าหมายการดําเนินงานระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม

สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน หรือไม่

   - มีระบบการประเมินผลงานตามที�ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน

และผู้ถูกประเมิน หรือไม่ 

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื�อให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ขึ�นอยู่

กับผลงาน หรือไม่ 

   - มีการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเพื�อปรับปรุงผลงานให้เป็น          

ไปตามเป้าหมายหรือไม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ชื�อส่วนงาน / หน่วยงาน ..........................................................

     แบบ Checklist ใช้สําหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที�มหาวิทยาลัย

และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายการประเมิน

ปรัชญาและรูปแบบ

การทํางานของ

ผู้บริหาร

หน้า 1 of 8



สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

ความซื�อสัตย์และ

จริยธรรม

มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมในการทํางาน และบทลงโทษสําหรับผู้กระทํา

ผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในส่วนงาน หรือไม่

มีการประกาศ ประชุมชี�แจง เผยแพร่ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและ

บทลงโทษให้พนักงานภายในส่วนงาน ได้รับทราบหรือไม่

มีกระบวนการแจ้งให้ทราบถึงความสําคัญในเรื�องความซื�อสัตย์และ

ความมีจริยธรรมให้พนักงานทราบหรือไม่

ส่วนงานมีการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในด้านความยึดมั�น

ในคุณธรรม (Integrity) โดยพิจารณาในเรื�องความซื�อสัตย์และจริยธรรม

ไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 

ด้วยหรือไม่

ผู้บริหารส่วนงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดีของความซื�อสัตย์และ

ความมีจริยธรรมหรือไม่

มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานที�ปฏิบัติงานโดยไม่ซื�อสัตย์

หรือไม่

มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งที�

ชัดเจนและตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่

มีการกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรที�จําเป็นในแต่ละระดับของ

ส่วนงาน ในด้าน

  - ความยึดมั�นในคุณธรรม ( Integrity)

  - การมุ่งผลสัมฤทธิ� (Achievement Motivation)

  - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)

  - การทํางานเป็นทีม (Teamwork)

  - การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ  (Systematic Job Planning)

  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

มีการกําหนดสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง (Functional Competency)   

ของบุคลากรแต่ละระดับของส่วนงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบเกี�ยวกับสมรรถนะของบุคลากรที�จําเป็น

ในการปฏิบัติงานหรือไม่

มีแผนการฝึกอบรมพนักงานตามความจําเป็นหรือไม่

ความรู้ ทักษะและ

ความสามารถของ

บุคลากร

หน้า 2 of 8



สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

โครงสร้างองค์กร การจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาภายในส่วนงานมี            

ความชัดเจนหรือไม่

มีการทบทวนโครงสร้างและปรับเปลี�ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที�

เปลี�ยนแปลงหรือไม่

มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที�ความรับผิดชอบภายในส่วนงานและ

ได้จัดทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

มีการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือไม่

มีมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง ที�ระบุถึงการศึกษา ประสบการณ์  

ความซื�อสัตย์และมีจริยธรรม ไว้เป็นมาตรฐานในการบรรจุพนักงาน

หรือไม่

ส่วนงานมีการอบรมและสอนงานให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานทุก

คนอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เช่น มีระบบพี�เลี�ยง เป็นต้น หรือไม่

มีกระบวนการในการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance 

Agreement - PA) ที�เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับ

การประเมินหรือไม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จ

ของงานหรือไม่

มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบอย่าง

ชัดเจนทั�งในส่วนที�ผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที�ต้องการให้มีการ

พัฒนาปรับปรุงหรือไม่

ผู้บริหารส่วนงานใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการเลื�อน

ตําแหน่งขึ�นเงินเดือน และพิจารณาความดีความชอบหรือไม่

กลไกการติดตาม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน

มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามหน้าที�ความ

รับผิดชอบที�ได้มอบหมายอย่างสมํ�าเสมอหรือไม่ เช่น การบรรจุไว้ใน

วาระการประชุมของส่วนงาน หรือกําหนดให้มีการจัดทํารายงานเสนอ

ผู้บริหารส่วนงานทุกเดือน เป็นต้น

มีกระบวนการตรวจสอบภายในประจําส่วนงานและรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่

การมอบอํานาจ

และหน้าที�

ความรับผิดชอบ

นโยบายวิธีบริหาร

ด้านบุคลากร
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มีกระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่
 

2. การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)

การกําหนด

วัตถุประสงค์

ส่วนงาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี�วัด 

ในการดําเนินงานหรือไม่   

กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

ได้ให้บุคลากรที�เกี�ยวข้องมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

และตัวชี�วัดให้แก่บุคลากรของส่วนงานได้รับทราบหรือไม่ เช่น การ

ประชุมชี�แจง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ การติดประกาศ เป็นต้น

มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 

ที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานหรือไม่

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ หรือไม่

ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงานมีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความ

เสี�ยงและประเมินความเสี�ยงหรือไม่

มีการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงโดยนําปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

มาประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยง เช่น การเปลี�ยนแปลง

เทคโนโลยีสมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี�ยนแปลงทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  หรือไม่

มีการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงจากการทุจริต เช่น การรับสินบน ,

การคอรัปชั�น และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ (ITA)

มีการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) หรือไม่ (ITA)

ในการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงมีการวิเคราะห์สาเหตุที�แท้จริงของ

เหตุการณ์ความเสี�ยง หรือไม่

การประเมิน

ความเสี�ยง

มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี�ยงจากมิติของ ผลกระทบและ

โอกาสในการเกิด หรือไม่

การระบุเหตุการณ์

ความเสี�ยงและ

สาเหตุ
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การประเมิน

ความเสี�ยง (ต่อ)

ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด โดยใช้

เกณฑ์ที�ส่วนงานกําหนดขึ�นเพื�อหาระดับความสําคัญของเหตุการณ์

ความเสี�ยง หรือไม่ (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )

ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด ตาม

เกณฑ์ที�มหาวิทยาลัยกําหนดให้เพื�อหาระดับความสําคัญของเหตุการณ์

ความเสี�ยง หรือไม่

การจัดการความ

เสี�ยง

มีการกําหนดวิธีการจัดการความเสี�ยงเพื�อป้องกันหรือลดความเสี�ยง

หรือไม่

มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการ

บริหารจัดการความเสี�ยง หรือไม่

มีการแจ้งให้บุคลากรในส่วนงานทราบถึงวิธีการจัดการความเสี�ยงที�

กําหนดไว้ หรือไม่

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วน

งานหรือไม่   

มีกระบวนการในการพิจารณาออกแบบกิจกรรมการควบคุมร่วมกัน

หรือไม่ เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เป็นต้น

ในการมอบอํานาจต่างๆ มีคําสั�งมอบหมายอํานาจหน้าที�หรือระบุวงเงิน

อนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนหรือไม่

มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทุกประเภทที�

ได้มาหรือไม่

มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างครบถ้วนทุกครั�งที�มีการ

เบิกจ่ายหรือไม่

มีการกําหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ และติดรหัสที�ตัวทรัพย์สินทุกรายการ

หรือไม่

มีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินของส่วน

งานหรือไม่

มีการจัดทําแผนผังที�ตั�งของทรัพย์สิน /ครุภัณฑ์ ของส่วนงานหรือไม่
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มีแผนและการบํารุงรักษาทรัพย์สินตามกําหนดเวลาอย่างสมํ�าเสมอ

หรือไม่

มีการตรวจนับทรัพย์สินที�อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและ

รายงานต่อผู้บริหารส่วนงานเป็นประจําทุกปีหรือไม่

มีการแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างเจ้าหน้าที�การเงินและเจ้าหน้าที�บันทึกบัญชี

ออกจากกันหรือไม่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินที�ส่วนงานแต่งตั�งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

กับผู้ที�ปฏิบัติหน้าที�ด้านการรับเงินใช่หรือไม่

ผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายเช็คไม่ได้มีหน้าที�ในการจ่ายเงินใช่หรือไม่

มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือของส่วน

งานที�กําหนดบทลงโทษ กรณีการใช้อํานาจหน้าที�เพื�อผลประโยชน์ไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั�นตอนต่างๆ โดยกําหนด 

ผู้รับผิดชอบแต่ละขั�นตอนไว้หรือไม่

มีระบบและช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานเมื�อพบ

เห็นการปฏิบัติงานที�ไม่ถูกต้องหรือไม่

มีผู้ตรวจสอบภายในประจําส่วนงาน และผู้ตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

ผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่  (เฉพาะส่วนงานขนาดใหญ่)

มีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทําการตรวจสอบและรายงานผล

การตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่

4. สารสนเทศและการสื�อสาร (Information and Communication)

ส่วนงานมีระบบสารสนเทศเพื�อการรายงานผลการดําเนินงาน

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่   

มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบันหรือไม่

มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากระบบกับเอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชีทุกสิ�นวัน/สัปดาห/์เดือน/ปี หรือไม่

มีการปรับปรุงแก้ไขรายการที�พบความผิดพลาดทันทีที�ตรวจพบหรือไม่
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มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่

มีการรายงานข้อมูลที�จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่ เช่น 

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

มีระบบการติดต่อสื�อสารทั�งภายในและภายนอกส่วนงานอย่างเพียงพอ

หรือไม่ เช่น เว็บไซต์ สื�อต่างๆ รายงานประจําปี เป็นต้น

มีการสื�อสารอย่างชัดเจนภายในส่วนงานให้พนักงานทุกคนทราบและ

เข้าใจบทบาทหน้าที�ของตนเกี�ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในที�เกิดขึ�นและแนวทางการแก้ไขหรือไม่  

เช่น การชี�แจงในที�ประชุม เป็นต้น

มีช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนงานหรือไม่

มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น ตู้รับความ

คิดเห็น จดหมายร้องเรียน เป็นต้น หรือไม่

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

มีการกําหนดให้ทุกฝ่ายภายในของส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงาน

ต่อผู้บริหารตามลําดับขั�นอย่างสมํ�าเสมอ เช่น รายเดือน รายไตรมาส 

เป็นต้น หรือไม่   

มีการประชุมเพื�อวางแผนแก้ไขและติดตามงาน กรณีที�พบว่างานไม่

เป็นไปตามแผน หรือไม่

มีกระบวนการติดตามงานและรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บริหารเป็น

ประจํา เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น หรือไม่

มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมการ

ควบคุมที�กําหนดไว้อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอหรือไม่

มีการทบทวนการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั�งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกเพื�อระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงทุกปีหรือไม่

มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที�

กําหนดไว้ทุกปี หรือไม่

มีการติดตามประสิทธิผลของจัดการความเสี�ยงที�กําหนดไว้ทุกปีหรือไม่
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สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

ส่วนงาน ได้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการ

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในเวลาที�กําหนดให้มีการตอบ

ชี�แจงหรือไม่ เช่น ภายใน 45 วันทําการ เป็นต้น

ลงชื�อผู้ประเมิน......................................................................

(.........................................................................)

วันที�...............................................
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เอกสารหมายเลข 3 

หนา 1 

 

 

ช่ือสวนงาน/หนวยงาน  (1)   

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 

 

ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 

 

ยุทธศาสตรงาน (ถามี) : เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน : 

       

 (7)                                 (8)                                

 

              

ภารกิจดาน/งาน   (9)    

  

 



เอกสารหมายเลข 3 

หนา 2 

 

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียงประจําปงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณความเส่ียง (10) :  ดานกลยุทธ (S)  ดานการดําเนนิงาน (O)  ดานการเงิน (F)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ 

ความเส่ียง 

 

 

 

(11) 

สาเหต ุ

 

 

 

 

(12) 

ตัวช้ีวัด

ความเส่ียง 

( Key Risk 

Indicators 

: KRI ) 

(13) 

กิจกรรม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

 

(14) 

ผลประเมิน

กิจกรรม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

(15) 

ระดับ 

โอกาส

เกิด 

 

 

(16) 

ระดับ

ผลกระทบ 

 

 

 

(17) 

ระดับ 

ความเส่ียง

(หลัง 

การควบคุม

ท่ีมีอยู) 

(18) 

แนวทาง 

การจัดการ 

 

 

 

(19) 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

(20) 

ชวงเวลา

ดําเนินการ

และกําหนด

เสร็จ 

 

(21) 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 



เอกสารหมายเลข 3 

หนา 3 

 

คําอธิบายการกรอกขอมูลในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง 

(1) ชื่อสวนงาน / หนวยงานหมายถึง  ช่ือสวนงาน/หนวยงานท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(2) ปงบประมาณ  หมายถึง  ปงบประมาณท่ีจดัทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(3) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(4) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(5) ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(6) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(7) ยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  ยุทธศาสตรของงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(8) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(9) ภารกิจดาน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เชน ภารกิจดานการวิจัย  ภารกิจดานการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เปนตน      

(10) ประเภทเหตุการณความเสี่ยง หมายถึง  จําแนกวาความเสี่ยงท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเปนความเสีย่งดานใด ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินการ ดานการเงิน หรือดาน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณท่ีมโีอกาสเกิดข้ึนและหากเกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอเปาประสงค/วัตถุประสงคของสวนงาน/หนวยงาน โดยพิจารณาจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกสวนงาน/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุท่ีแทจรงิ(Root Cause) ท่ีทําใหเกิดเหตุการณความเสี่ยงตามขอ (11) โดยเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสีย่งของสวนงาน/หนวยงานเอง 

(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถงึ ตัวช้ีวัดท่ีตองเฝาระวังกอนท่ีจะเกิดเปนความเสีย่ง เชน จํานวนขอผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เปนตน 

(14) กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได 

(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมท่ีมีอยู  หมายถึง  การอธิบายผลของการดําเนินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูตามขอ (14) วาทําใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู โดยพิจารณาจากตารางเกณฑโอกาสท่ีจะเกิดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผลกระทบท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไวโดยเลือกผลกระทบ

เพียงดานเดยีวท่ีรุนแรงท่ีสดุ 

(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมท่ีมีอยู)  หมายถึง  นําคาระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว แลใหระบุวาอยูในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ํา 

(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ใหระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกวาจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูรวมรับความเสี่ยง แลวกําหนดวิธีการหรือกิจกรรมท่ีสัมพันธกับสาเหตุ โดยตองไมเปน

กิจกรรมการควบคุมท่ีไดดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

(20) ผูรับผิดชอบ  หมายถึง  หนวยงาน/บุคคลท่ีรับผดิชอบในการดําเนินกิจกรรมตามขอ (19) 

(21) ชวงเวลาดําเนินการและกําหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะดําเนินกิจกรรมตั้งแตเริ่มจนแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ 



เอกสารหมาย 4 

หนา1 

 

 

ช่ือสวนงาน/หนวยงาน  (1)   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 

 

ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 

 

ยุทธศาสตรงาน (ถามี): เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน : 

       

 (7)                                 (8)                                

 

              

ภารกิจดาน/งาน   (9)    
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หนา2 

 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณความเส่ียง (10) :  ดานกลยุทธ (S)  ดานการดําเนนิงาน (O)  ดานการเงิน (F)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(11) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง ( 

Key Risk 

Indicators 

: KRI ) 

(12) 

กิจกรรม 

การบริหาร 

จัดการ

ความเสี่ยง 

 

(13) 

แผน 

/ผล 

 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงกอน

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

(15) 

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค 

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

(17) 

ผลลัพธท่ีได

(Outcome) 

 

 

 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับ

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ระดับ ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับ

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สวน

งาน 

มหาวิทยาลัย 

   

 

แผน                      

 

 

ผล             
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คําอธิบายการกรอกขอมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 

(1) ชื่อสวนงาน / หนวยงานหมายถึง  ชื่อสวนงาน/หนวยงานท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(2) ปงบประมาณ  หมายถึง  ปงบประมาณท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(3) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(4) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(5) ยุทธศาสตรสวนงาน/ หนวยงานหมายถึง  ยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(6) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรหนวยงาน/สวนงาน  หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(7) ยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  ยุทธศาสตรของงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(8) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(9) ภารกิจดาน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เชน ภารกิจดานการวิจัย  ภารกิจดานการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เปนตน      

(10) ประเภทเหตุการณความเส่ียง หมายถึง  ความเส่ียงท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงเปนความเส่ียงดานกลยุทธ ดานการดําเนินการ ดานการเงิน หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอเปาประสงค/วัตถุประสงคของสวนงาน/หนวยงาน โดยพิจารณาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกสวนงาน/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(12) ตัวชี้วัดความเส่ียง  หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีตองเฝาระวังกอนท่ีจะเกิดเปนความเส่ียง เชน จํานวนขอผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เปนตน 

(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือใหลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได 

(14) ระยะเวลาการดําเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนวาจะดําเนินการภายใน 1 ปงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีดําเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 

(15) ระดับความเส่ียงกอนการบริหารจัดการความเส่ียง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเส่ียง (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับความเส่ียง หมายถึง คาระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

(16) สงผลกระทบตอวัตถุประสงค หมายถึง เหตุการณความเส่ียงน้ันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคระดับสวนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

(17) ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแลว 1 ปงบประมาณ 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแลว 1 ปงบประมาณ 

- ระดับความเส่ียง หมายถึง นําคาระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว และใหระบุวาอยูในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า  

(18) ผลลัพธท่ีได หมายถึง  การสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนวาสามารถทําใหระดับความเส่ียงลดลงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดแลวหรือไม โดยวิเคราะหตามตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีไดจากการ

ดําเนินกิจกรรมเม่ือครบกําหนดเวลา 1 ป  หรือใชขอมูลเชิงสถิติเปนตัววิเคราะหเปรียบเทียบ   



 

 

เอกสารประกอบการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ 2564 

  

   ประกอบดวยเอกสารดงัตอไปน้ี คือ 

   1. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (โซนสี) 

   2. เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) 

   3. เกณฑการวัดผลกระทบ (Impact) 

    - ดานประสิทธิผล 

    - ดานมลูคาความเสียหายทางการเงิน 

    - ดานช่ือเสียงและภาพลักษณองคกร 

    - ดานความปลอดภัย 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 

4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 

3 1X3 2X3 3X3 4X3 5X3 

2 1X2 2X2 3X2 4X2 5X2 

1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 

 1 2 3 4 5 

 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 

 

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ 

สูงมาก 

(แดง) 
ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือรวมจัดการความเสี่ยง 

สูง 

(สม) 
รวมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง 

ปานกลาง 

(เหลือง) 
ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง 

ต่ํา 

(เขียว) 
ยอมรับความเสี่ยง 

 

   

 

 

 



 

          เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) 

ระดับ 

คะแนน 

ระดับการเกิด

ความเส่ียง 
โอกาสในการเกิด 

5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกวา 99% หรือ เกิดบอย 

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบวันถึงสัปดาห 

4 สูง โอกาสเกิดมากกวา 50% หรือ อาจเกิดข้ึนไดงาย 

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบสัปดาหถึงรอบเดือน 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดมากกวา 10% หรือ อาจเกิดข้ึนไดเพราะเคยเกิดข้ึนแลว  

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบป 

2 นอย โอกาสเกิดมากกวา 1% หรือ อาจเกิดข้ึนไดแตยังไมเคยเกิดข้ึน  

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบหลายป 

1 นอยมาก โอกาสเกิดนอยกวา 1% หรือ เปนไปไดแตเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน  

หรือ เกิดข้ึนไดยากแมในอนาคตในระยะยาว  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

        เกณฑการวัดผลกระทบ (Impact) 4 ดาน  

ระดับ

คะแนน 

ระดับ 

ความ

รุนแรง 

1. ดานประสิทธิผล 
2. ดานมูลคาความ 

เสียหายทางการเงิน 
3. ดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร 

4. ดานความ

ปลอดภัย 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

ระยะเวลาการ

หยุดชะงักของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Duration of 

Unplanned 

Downtime) 

มูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน 
มีผลกระทบตอ 

ถูกฟองรอง 

/ รองเรียน 
การนําเสนอขาว ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การไดรับอันตราย

จากการปฏิบัติงาน 

5 สูงมาก ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 40 % 

> 24 ช่ัวโมง > 5% ของรายได     

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

มหาวิทยาลยั คดีข้ึนสูศาล

และ 

ถูกตัดสินวา

ผิด 

พาดหัวขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

สื่อสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ  

≤ 65%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

> 20% 

อันตรายถึงชีวิต 

4 สูง ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

 > 30-40 % 

 > 12-24 ช่ัวโมง > 3-5 % ของรายได   

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

หลายสวนงาน คดีอยูใน 

ช้ันศาล 

กรอบขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

สื่อสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

 66 - 70% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

16 - 20% 

บาดเจ็บสาหสัและ

รักษาไมหาย 

3 ปาน

กลาง 

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 20-30 % 

> 3-12 ช่ัวโมง > 1-3 % ของรายได  

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะภายใน

สวนงาน 

ออกสื่อ ขาวระหวางสวนงาน / 

เว็บบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

71 - 75% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

11 - 15% 

บาดเจ็บ  

ตองรักษาและ

รักษาหาย 

2 นอย ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 10-20 % 

> 1-3 ช่ัวโมง > 0.5-1 % ของรายได

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะหนวยงาน

ภายในสวนงาน 

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

ขาวภายในสวนงาน  

 เว็บบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

76 - 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

6 - 10% 

บาดเจ็บเล็กนอย / 

มีผลตอสุขภาพ  

1 นอยมาก ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

 ≤ 10 % 

≤ 1 ช่ัวโมง ≤ 0.5 % ของรายได  

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะบุคคล ภายใน 

สวนงาน 

ขาวภายในหนวยงาน พึงพอใจ 

> 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ  

≤ 5% 

เดือดรอน ราํคาญ 

เสียเวลา / ไมมี

ผลกระทบ 
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