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 การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่จ าเป็นในการน าพาให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และอาจเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วย       
การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนได้อีกด้วย ส านักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงเพ่ือสื่อสาร
และท าความเข้าใจขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ทั้งนี้ การจัดท าแนวทางและแผนบริหารความเสี่ยงคงไม่อาจท าให้ความเสี่ยงหมดไปได้ทั้งหมด อีกทั้งใน
ความเป็นจริงนั้น ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นกับองค์กรได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากองค์กรมีการตั้งรับและมี       
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม อาจจะท าให้ทราบถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมถึงการหา
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น ยังท าให้บุคลากรมีความตระหนัก ตื่นตัว และ
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและองค์กรเกิด     
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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1 บททั่วไป 
 

 นิยามของความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกำสที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และ     
มีผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ หำกเป็นทำงลบ จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล   
ควำมสูญเปล่ำ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรไม่ประสบควำมส ำเร็จตำม     
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุกำรณ์และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ 

ความเสี่ยงตามแนว COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) จ ำแนกได้ 
เป็น 4 ลักษณะ (S-O-F-C) ดังนี้  

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์    
แผนด ำเนินงำนที่น ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก       
อันส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถำนะขององค์กร 

 ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนทุกๆ 
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
เป็นต้น 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ      
ไม่เป็นไปตำมแผน งบประมำณถูกตัด งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
ท ำให้กำรจัดสรรไม่เพียงพอ 

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk) คือ 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมำยที่มีอยู่     
ไม่เหมำะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน  

  

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
 

ปัจจัยเสี่ยง หมำยถึง ต้นเหตุหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง ที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมขั้นตอน  
กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสำเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเครำะห์
และก ำหนดกลยุทธ์/มำตรกำร/แนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และ
บริบทขององค์กร  

 ปัจจัยภายนอก หมำยถึง ปัจจัยภำยนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่ผู้บริหำรควบคุมโอกำสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อำจลดผลกระทบ เช่น กำรติดตำมศึกษำเพ่ือหำแนวโน้มที่จะเกิด
และวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้ำเพ่ือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกำส หรือเพ่ือลดผลเสียหำยที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่ำงปัจจัย
ภำยนอก เช่น 
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-  ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) เช่น กำรเกิดน้ ำท่วม ไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนำมิ โรคระบำด ที่ท ำควำมเสียหำยต่ออำคำร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงำน 

-  ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Environment) เช่น ภำวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตรำดอกเบี้ย อัตรำ
แลกเปลี่ยน สกุลเงิน และเหตุกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนไหวของรำคำ แหล่งเงินทุน ภำวกำรณ์แข่งขัน 

- ภาวะการเมือง (Political Environment) คือ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับกำรประกำศใช้กฎหมำย 
ระเบียบและเหตุกำรณ์ที่เปิดหรือจ ำกัดโอกำสเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี 

-   สังคม (Social Environment) คือ เหตุกำรณ์ที่ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร    
กำรย้ำยแหล่งที่อยู่โครงสร้ำงครอบครัว มำตรฐำนและรสนิยมของสังคม กำรก่อกำรร้ำย 

-  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Environment) คือ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อี-คอมเมิร์ส ซึ่งมีผลต่อกำรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร กำรลด
โครงสร้ำงต้นทุน หรือควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี  

 ปัจจัยภายใน หมำยถึง ปัจจัยภำยในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัย
ที่ผู้บริหำรสำมำรถจัดกำรควบคุมได้ ตัวอย่ำงเช่น 

-  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมต้องกำรเงินทุนเพ่ือขยำย
หรือรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรลดเวลำที่เครื่องจักรเสีย และกำรเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

-  พนักงาน (Personnel) คือ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ กำรทุจริต กำรหมดอำยุสัญญำจ้ำง 
กำรสูญเสียพนกังำนส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมเสียหำยทำงกำรเงินและชื่อเสียง และกำรหยุดผลิต 

-  กระบวนการ (Process) คือ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ ควำมผิดพลำดในกระบวนกำร กำรส่งมอบสินค้ำ กำรควบคุมที่ไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อควำมไม่มี
ประสิทธิภำพ ควำมไม่พอใจของลูกค้ำ กำรเสียส่วนแบ่งกำรตลำด และกำรเสียชื่อเสียง 

- เทคโนโลยี (Technology) คือ เหตุกำรณ์ที่ เกี่ยวกับระบบไอทีและสำรสนเทศภำยใน     
องค์กร ควำมถูกต้องครบถ้วนของสำรสนเทศ ควำมม่ันคงปลอดภัย กำรทุจริตกำรเลือกระบบที่จะใช้กำรพัฒนำ
และบ ำรุงรักษำระบบ กำรหยุดชะงักของระบบ และควำมไม่สำมำรถปฏิบัติงำนต่อเนื่อง  
 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง และกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดล ำดับ       
ควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  

 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  
 ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ปริมำณของควำมรุนแรง/ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์

หรือควำมเสี่ยง 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

กำรระบุควำมเสี่ยงเป็นกำรระบุว่ำ มีควำมเสี่ยงใดบ้ำงที่องค์กรก ำลังเผชิญอยู่ หรือควำมเสี่ยงใดบ้ำง
ที่อำจเกิดข้ึนได้ในอนำคต โดยควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีแหล่งที่มำท้ังจำกปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน  

ควำมเสี่ยงตำมแนว COSO มี 4 ลักษณะดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น ได้แก่ 1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial 
Risk) และ 4) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk) 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์    

ที่เป็นควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงขึ้น โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
2.1 พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด โดยจัด

ระดับโอกำสเป็น 5 ระดับ คือ 
 ระดับ 1 แทบไม่เกิดขึ้น  
 ระดับ 2 ไม่น่ำจะเกิดขึ้น  
 ระดับ 3 เกิดข้ึนได้ยำก  
 ระดับ 4 มีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน  
 ระดับ 5 เกิดอย่ำงแน่นอน 

2.2 พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยจัดระดับควำมรุนแรงเป็น      
5 ระดับ 

 ระดับ 5 รุนแรงมำกที่สุด 
 ระดับ 4 รุนแรงมำก 
 ระดับ 3 รุนแรงปำนกลำง 
 ระดับ 2 รุนแรงเล็กน้อย 
 ระดับ 1 ไม่รุนแรง 

3. การจัดลําดับความเสี่ยง 
เมื่อผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงแล้ว รำยกำรควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้จะน ำมำจัดล ำดับ  

ควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของแต่ละรำยกำรควำมเสี่ยง แล้วน ำมำ
วิเครำะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ควำมต้องกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ควำมเสี่ยงสูงมำก ควำมเสี่ยงสูง      
ควำมเสี่ยงปำนกลำง และควำมเสี่ยงต่ ำหรือควำมเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงสูงมาก เป็นควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ และต้องด ำเนินกำรแก้ไขทันที 
 ความเสี่ยงสูง เป็นควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ ต้องได้รับควำมสนใจจำกผู้บริหำรและต้อง

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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 ความเสี่ยงปานกลาง เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ ต้องมีกำรระบุควำมรับผิดชอบ      
ในกำรบริหำรจัดกำรและต้องมีกำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยไปยังควำมเสี่ยง
ในระดับท่ียอมรับไม่ได ้

 ความเสี่ยงต่ํา เป็นระดับที่ยอมรับได้ สำมำรถจัดกำรได้โดยใช้ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนปกติ     
โดย ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรในกำรระบุ ประเมิน จัดกำร 
และติดตำมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงำน หรือกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำรก ำหนด
วิธีกำรในกำรบริหำรและกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรหรือผู้บริหำรระดับสูงยอมรับได้          
ซึ่งสำมำรถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ  

 กำรก ำจัดหรือลดปัจจัยต่ำงๆ ที่จะขัดขวำงไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ กำรปกป้องมูลค่ำ
ที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกท ำลำยไป 

 กำรมองหำโอกำสที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ กำรสร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กร    
โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะอำศัยกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญหรือควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงนั้น เพ่ือที่จะได้ใช้ 
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรกับสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำกก่อน และมีกำรค ำนึงถึงต้นทุนที่ต้อง
เสียไปกับผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมำด้วย (Trade-off Between Cost and Benefit)  

ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องวิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพ่ือน ำไปสู่กำรหำ
มำตรกำรจัดกำรกับปัจจัยควำมเสี่ยงให้ตรงจุด โดยกำรเลือกรำยกำรควำมเสี่ยงจำกแผนภูมิควำมเสี่ยงที่มี
ควำมส ำคัญที่สุดมำด ำเนินกำรก่อน  

ส ำหรับวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) เพ่ือด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ จ ำแนกเป็น 4 ประเภท (4Ts of Risk Responses) ดังนี้ 

 Take = กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรวิเครำะห์แล้วเห็นว่ำไม่มีวิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงใดเลยที่เหมำะสม เนื่องจำกต้นทุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับ อำจต้องยอมรับ
ควำมเสี่ยง แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

 Treat  = กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) คือ  
- พยำยำมลดควำมเสี่ยงโดยกำรเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบำงส่วนของกิจกรรมหรือ

โครงกำรที่น ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง 
- ลดควำมน่ำจะเป็นที่เหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น กำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้

เพียงพอ กำรก ำหนดผู้จัดจ้ำงและผู้รับมอบงำนให้แยกจำกกัน 
- ลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น กำรติดตั้งเครื่อง

ดับเพลิง กำรแบ็คอัพข้อมูลเป็นระยะๆ กำรมีเซิร์ฟเวอร์ส ำรอง 
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 Terminate กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance)  
- ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง โดยกำรหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

หรือโครงกำรที่จะน ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง เช่น กำรเปลี่ยนแผนกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำเป็นรถ BRT ในเส้นทำง
ที่ไม่คุ้มทุน กำรยกเลิกโครงกำรที่สร้ำงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน 

- ข้อเสีย คือ อำจส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในแผนงำนขององค์กรมำกเกินไป จนไม่
สำมำรถมุ่งไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ 

 Transfer = กำรกระจำย/โอนควำมเสี่ ยง (Risk Sharing) ยกภำระในกำรเผชิญหน้ ำกับ       
เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงให้ผู้อ่ืน มิได้เป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็น
กำรรับประกันว่ำเมื่อเกิดควำมเสียหำยแล้ว องค์กรจะได้รับกำรชดใช้จำกผู้อ่ืน 

- กำรท ำประกัน (Insurance) คือ กำรจ่ำยเงินเพ่ือป้องกันตนเองและสินทรัพย์จำกเหตุกำรณ์ที่ไม่
คำดคิด เช่น กำรท ำประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตรำแลกเปลี่ยน 

-  กำรท ำสัญญำ (Contracts) คือ กำรท ำข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต เช่น กำรท ำ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ กำรจัดจ้ำงหน่วยงำนอื่นให้ด ำเนินกำรแทน เป็นต้น 

- กำรรับประกัน (Warranties) คือ ผู้ขำยให้สัญญำกับผู้ซื้อว่ำสินค้ำจะสำมำรถใช้งำนได้ตำม
คุณสมบัติที่ระบุไว้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่เป็นไปตำมสัญญำ ผู้ขำยพร้อมที่จะรับผิดชอบตำมที่ตกลง
กัน จึงเป็นลักษณะของกำรแบ่งปันควำมเสี่ยงจำกผู้ซื้อไปยังผู้ขำย 

 

 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

1. ใช้ในกำรวำงแผนควบคู่กับกำรบริหำรงำน บริหำรโครงกำร หรือบริหำรองค์กร 
2. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. น ำกลยุทธ์องค์กรไปด ำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ 
4. ระบุและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคัญได้ทันเวลำ 
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2  วิธีการและขั้นตอน 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ของสํานักงานเลขานุการกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 ความเป็นมา  

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (สกท.) เริ่มด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร      
ควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นมำ โดยในปี 2557 ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น ส่วนในปี 2558-
2559 ได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งแผนบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

1. หน่วยงำนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

2. กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ให้เข้ำสู่ระบบ
ประเมินผลทุนหมุนเวียนนับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นไป โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดส ำคัญของ
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน และในปีบัญชี 2559 ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน 

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนเจ้ำสังกัดของกองทุน สนับสนุนให้ทุกหน่วยงำน   
ในสังกัดจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสภำพแวดล้อมภำยนอก         
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนภำยในกระทรวงศึกษำธิกำร 

ดังนั้น สกท. จึงมีกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน เพ่ือบริหำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือให้ระดับของควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนในอนำคตอยู่ในระดับ     
ที่องค์กรยอมรับได้ โดยน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) มำเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลุ  
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  
 

 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

สกท. ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร รวมทั้งให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์และภำรกิจของ
หน่วยงำน ดังนี้  

1. ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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2.  ให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  

3. ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำมปกติ โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
มำประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2559 มีดังนี ้
1. เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
2. เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึนในหน่วยงำน 
3. เพ่ือให้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
  

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง สกท. ได้ด ำเนินกำรดังนี้  
1. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงชองหน่วยงำน 
2. ทบทวน/จัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ประกอบด้วยผู้บริหำรและ

บุคลำกรที่รับผิดชอบ 
3. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือชี้แจงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และร่วมกันระบุ

ควำมเสี่ยงระดับองค์กร ประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน
พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปี 2559 

4. น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2559 ต่อคณะอนุกรรมกำรกองทุนฯ ด้ำนก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 

5. ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมประเมินผล และรำยงำนสถำนะและผลกำรด ำเนินงำน     
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ  

ทั้งนี้ ผู้บริหำรและบุคลำกรของ สกท. จะรับผิดชอบกำรน ำแผนไปปฏิบัติและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ต่อไป 
 

 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สกท. 
  

สกท. ได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน โดยให้มีคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) 
 
 

 

 

                      
  
 
                                                                             

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สํานักงานเลขานกุารกองทุนฯ (สกท.) 
 

คณะทํางาน 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการกํากับ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
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 ขั้นตอนการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
 กำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สกท. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมกำรก่อนจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 2. ขั้นกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 3. ขั้นตอนกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของ สกท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อน
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2  
การจัดท าระบบบรหิารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและ
รายงานผลการจดัท าระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

1. ศึกษำเง่ือนไขและข้อมลูในกำรจัดท ำ    
    ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
2. ผู้บริหำรและพนักงำนกองทุนทุกคน    
    ต้องรับทรำบแนวนโยบำย มำตรกำร 
    เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ประชุมช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจกับ 
    พนักงำนกองทุนก่อนด ำเนินงำน 
    บริหำรควำมเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบรหิำร     
    ควำมเสี่ยงของ สกท. 
2. ก ำหนดนโยบำย และแนวทำง 
    ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. วิเครำะห์และระบุปัจจยัเสีย่งท่ีจะสร้ำง 
    ผลกระทบและควำมเสียหำย 

4. ก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบตัิกำร    
    เพื่อด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข และ         
    ลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยำ่งเป็น 
    รูปธรรม 
5. จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง 

1. ประเมินผลระหว่ำงปฏิบตัิงำน (Ongoing  
    Monitoring) อำจเป็นระยะเวลำ 3-6  
    เดือน หรือเป็นรำยครั้งในกรณพีิเศษ       
    ที่พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญั 
2. กำรประเมินผลและกำรรำยงำน         
    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่ก ำหนด 
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 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

  

เป็นกำรศึกษำเงื่อนไขและข้อมูลในกำรจัดท ำระบบริหำรควำมเสี่ยง โดยผู้บริหำรและพนักงำน
กองทุนทุกคนต้องรับทรำบนโยบำย มำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนั้น ผู้บริหำรต้องมีกำรชี้แจง
ถึงเหตุผลและท ำควำมเข้ำใจร่วมกันกับพนักงำนกองทุนก่อนที่จะมีกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน
อย่ำงเป็นระบบ 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
 

เป็นกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification)         
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) วิธีกำรจัดกำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) กิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication) 
และกำรเฝ้ำติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Monitoring) ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนจะมีลักษณะที่เก่ียวเนื่องกัน 
สกท. จะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกข้ันตอนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ โดยก ำหนด
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
 

 
 

2.1  การกําหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 ในขั้นตอนแรก สกท. จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่แน่ชัดก่อน 

โดยค ำนึงถึงหลักกำร “SMART” ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

2. การระบุ
ความเสี่ยง 

3. การประเมิน
ความเสี่ยง 

4. วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง

5. กิจกรรม
บริหารความเสี่ยง 

6. ข้อมูล
และการสื่อสาร

7. ติดตามผล
และเฝ้าระวัง

1. การกําหนด
เป้าหมาย
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  Specific : มีควำมเฉพำะเจำะจง ทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน 
  Measurable : สำมำรถวัดได้ทั้งเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ 
  Attainable : สำมำรถท ำให้บรรลุผลได้ 
  Relevant : มีควำมสัมพันธ์กับนโยบำยหลักในระดับสูง 
  Timely  : มีกำรก ำหนดเวลำในกำรท ำ 

กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ สกท. ในขั้นตอนนี้จะเป็นกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตำมพันธกิจของหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสถำนะปัจจุบัน เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่จะท ำให้พันธกิจของหน่วยงำนไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.2  การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
 กำรระบุควำมเสี่ยงจะก ำหนดตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยในแต่ละข้อที่มีสำเหตุมำจำกทั้ง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก รวมทั้งจ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงตำมรูปแบบ S-O-F-C ซึ่งสอดคล้องกับ    
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ในกำรระบุควำมเสี่ยง ให้ท ำกำรระบุลงในแบบฟอร์มที่  1 ระบุควำมเสี่ยง ตำมกรอบหลักเกณฑ ์           
S-O-F-C (ดูภำคผนวก) 

2.3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 กำรประเมินควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง และกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดล ำดับ  
ควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  

-  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 

-  ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ปริมำณของควำมรุนแรง/ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น             
จำกเหตุกำรณ์หรือควำมเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของผลกระทบ คําจํากัดความ 
1 ไม่เกิน 1 หมื่นบำท 
2 น้อยกว่ำ 1 หมื่น - 5 หมื่นบำท 
3 มำกกว่ำ 5 หมื่น - 2.5 แสนบำท 

ระดับของโอกาส  คําจัดกัดความ 
1 น้อยมำก หรือ 5 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย หรือ 2-3 ปีต่อครั้ง 
3 ปำนกลำง หรือ 1 ปี ต่อครั้ง 
4 สูง หรือ 1-6 เดือนต่อครั้ง 
5 สูงมำก หรือ 1 เดือนต่อครั้ง 
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4 มำกกว่ำ 2.5 แสนบำท - 10 ล้ำนบำท 
5 มำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท 

ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
(1) ท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมประเด็นควำมเสี่ยงที่ระบุลงในแบบฟอร์มที่ 1 ระบุควำมเสี่ยง 

โดยพิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
ระดับโอกำส  ระดับ 1  แทบไม่เกิดขึ้น  

ระดับ 2  ไม่น่ำจะเกิดขึ้น  
ระดับ 3  เกิดข้ึนได้ยำก  
ระดับ 4  มีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน  
ระดับ 5  เกิดอย่ำงแน่นอน 

ระดับควำมรุนแรง ระดับ 1  ไม่รุนแรง 
     ระดับ 2  รุนแรงเล็กน้อย 
     ระดับ 3  รุนแรงปำนกลำง 
     ระดับ 4  รุนแรงมำก 
     ระดับ 5  รุนแรงมำกท่ีสุด 

(2) หลังจำกวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโดยกำรพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ 
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Consequence หรือ Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว น ำผลที่ได้มำ
พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยง ว่ำก่อให้เกิดควำมเสี่ยงใน
ระดับใด (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ x ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสียหำย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น      
4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมิควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในกำรแบ่ง ดังนี้ 

 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ความหมาย 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) น้อยกว่ำ  

หรือ = 3 คะแนน 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง   
ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง    
(Medium) 

4-9 คะแนน ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุม         
เพ่ือป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยัง     
ระดับท่ีรับไม่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) 10-16 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
(Extreme) 

17-25 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

ผลโอกาส (A) X ผลกระทบ (B) = ระดับความเสี่ยง (A X B) 
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(3) จำกนั้นน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงของแต่ละ
ด้ำนลงในแบบฟอร์มที่ 2 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง (Risk Profile) และกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงจะเป็นกำรแสดง
ให้เห็นถึงควำมเสี่ยงทั้งหมด โดยเรียงล ำดับตำมระดับของโอกำส x ผลกระทบในปัจจุบัน และระดับควำมเสี่ยง 
ที่คำดหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงไปตำมมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้ก ำหนดไว้ 

(4) น ำผลคะแนนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญมำจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Matrix) แสดงระดับ
ควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงระดับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในกำรตรวจติดตำมและประเมินผล     
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแกนตั้งคือ ระดับผลกระทบ ส่วนแกนนอนคือ ระดับโอกำส และได้จัดกลุ่มของระดับ
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับควำมเสี่ยงต่ ำ  (สีเขียว) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (สีเหลือง) ระดับควำมเสี่ยงสูง 
(สีฟ้ำ) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (สีแดง) ในแบบฟอร์มที่ 3 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Matrix) ซึ่งแบ่งระดับของ
ควำมเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงท่ีอยู่ในโซนสีแดง (โอกำส x ผลกระทบ คะแนนระดับควำมเสี่ยงอยู่ระหว่ำง    
17 - 25 คะแนน) ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที โดยใช้กลยุทธ์กำรลด/
ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) กระจำย/โอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) 
พร้อมก ำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน 

ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีฟ้า (โอกำส x ผลกระทบ คะแนนระดับควำมเสี่ยงอยู่ระหว่ำง       
10 - 16 คะแนน) เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับ        
ที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) ) กระจำย/โอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือ       
กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) พร้อมก ำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน โดยมีระดับ
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน หรือกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำโซนสีแดง 

ความเสี่ยงโซนสีเหลือง (โอกำส x ผลกระทบ คะแนนระดับควำมเสี่ยงอยู่ระหว่ำง 4 - 9 
คะแนน) เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้แต่ต้องมีกำรควบคุม โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบ
ระยะเวลำที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน (กำรจัดกำรควำมเสี่ยงปัจจุบัน) อย่ำง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้ควำมเสี่ยงย้ำยไปยังระดับที่รับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกำส x ผลกระทบ คะแนนระดับควำมเสี่ยงอยู่ระหว่ำง 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3 คะแนน) เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้ ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำร
เพ่ิมเติมใดๆ กับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ในทำงกลับกันอำจมีกำรทบทวนระบบควบคุมภำยในใหม่ให้ผ่อนคลำย    
กำรควบคุมได้ระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ มำตรกำรกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงนอกจำกค ำนึงจำกระดับควำมเสี่ยงที่อยู่ในแต่ละ
โซน Risk Matrix แล้ว ยังสำมำรถพิจำรณำจำกกำรจัดล ำดับของระดับควำมเสี่ยงใน Risk Profile/Ranking   
ได้เช่นกัน 
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ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 
 

 
 

 ระดับ 1 
แทบไม่เกิดขึ้น 

ระดับ 2 
ไม่น่าจะเกิดขึ้น 

ระดับ 3 
เกิดขึ้นได้ยาก 

ระดับ 4 
มีความเป็นไปได้

ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ 5 
เกิดอย่าง 
แน่นอน 

ระดับ 5 
รุนแรงมาก 

ที่สุด 

(5) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(10) 
ความเสี่ยงสูง 

(15) 
ความเสี่ยงสูง 

(20) 
ความเสี่ยง 

สูงมาก 

(25) 
ความเสี่ยง 

สูงมาก 
ระดับ 4 

รุนแรงมาก 
(4) 

ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(8) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(12) 
ความเสี่ยงสูง 

(16) 
ความเสี่ยงสูง 

(20) 
ความเสี่ยง 

สูงมาก 
ระดับ 3 

รุนแรงปาน 
กลาง 

(3) 
ความเสี่ยง 

ต่ํามาก 

(6) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(9) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(12) 
ความเสี่ยงสูง 

(15) 
ความเสี่ยงสูง 

ระดับ 2 
รุนแรงเล็กน้อย 

(2) 
ความเสี่ยงต่ํา 

(4) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(6) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(8) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(10) 
ความเสี่ยงสูง 

ระดับ 1 
ไม่รุนแรง 

(1) 
ความเสี่ยงต่ํา 

(2) 
ความเสี่ยงต่ํา 

(3) 
ความเสี่ยงต่ํา 

(4) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

(5) 
ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

 
         ควำมเสี่ยงต่ ำ             ควำมเสี่ยงปำนกลำง             ควำมเสี่ยงสูง             ควำมเสี่ยงสูงมำก 
 

2.4  วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)  
เมื่อได้ประเมินและจัดล ำดับควำมเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือ กำรสร้ำงมำตรกำรตอบสนอง

ควำมเสี่ยง หรือกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 
(Risk Response) และกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรำยละเอียดของประเด็นควำมเสี่ยงตำมแบบฟอร์ม   
ที่ 4 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรหำวิธีที่เหมำะสมเพ่ือจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง 
เกิดข้ึนน้อยลง หรือก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตรำย                    
 กลยุทธ์ส ำหรับจัดกำรควำมเสี่ยงมี 4 แบบ เรียกง่ำยๆ ว่ำ 4Ts of Risk Responses หรือ 4Ts 
Strategies) ได้แก่  

- Take กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance)  
 -  Treat กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction)  
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- Terminate กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance)  
- Transfer กำรกระจำย/โอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing)  

 

2.5  กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำร    

ในกำรระบุ ประเมิน จัดกำร และติดตำมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงำน หรือกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนองค์กร รวมทั้งกำรก ำหนดวิธีกำรในกำรบริหำรและกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงำน
หรือผู้บริหำรยอมรับได้  

กำรก ำหนดแผน/กิจกรรมจัดกำรที่สำเหตุของควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น ต้องพิจำรณำว่ำ มำตรกำร
ควบคุมที่มีอยู่สำมำรถจัดกำรกับสำเหตุนั้นได้เพียงพอหรือไม่ หรือต้องมีมำตรกำรควบคุมเพ่ิมเติมขึ้นมำ       
เพ่ือจัดกำรกับสำเหตุของควำมเสี่ยงนั้น โดยแผน/กิจกรรมกำรจัดกำรเพียงแผน/กิจกรรมเดียวอำจช่วย
แก้ปัญหำได้หลำยสำเหตุ หรือช่วยจัดกำรควำมเสี่ยงอ่ืนก็ได้ และในขณะเดียวกัน สำเหตุใดสำเหตุหนึ่งก็อำจมี
แผน/กิจกรรมกำรจัดกำรมำกกว่ำ 1 แผน/กิจกรรมได้เช่นกัน 

หน่วยงำนต้องตระหนักว่ำ ไม่มีกฎตำยตัวว่ำ เรำควรจะท ำแผน/กิจกรรมใดบ้ำง เพรำะ      
ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของหน่วยงำนเป็นหลัก กำรเลือกแผน/กิจกรรมมำใช้นั้นควรค ำนึงถึง
หลักต่ำงๆ ดังนี้ 

- แผน/กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ ดีควรกระท ำได้ เร็ว ใช้งบประมำณน้อย และ                
มีประสิทธิภำพในกำรลด ควบคุม หรือป้องกันควำมเสี่ยงได้อย่ำงเห็นผล  

- แผน/กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยงต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอ่ืนตำมมำ หรือท ำให้งำน
หยุดชะงัก 

2.6  ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
สกท. เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 

2559 ให้บุคลำกรของหน่วยงำนทุกคนได้ทรำบอย่ำงชัดเจน และผู้รับผิดชอบน ำไปด ำเนินกำรตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ก ำหนด ในกำรเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำย
รูปแบบ/วิธีกำร เช่น ให้บุคลำกรร่วมเป็นคณะท ำงำน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ กำรอบรม หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประชุมประจ ำเดือน
ของหน่วยงำน เป็นต้น 

2.7  การเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)   
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สมบูรณ์จ ำเป็นจะต้องมีกำรติดตำมผลหลังจำกด ำเนินกำรตำม

แผน และท ำกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงว่ำมีประสิทธิภำพดีหรือควรมีกำรปรับเปลี่ยน โดยอำจก ำหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตำม จัดท ำ Check Sheet และก ำหนดควำมถี่เพ่ือสอบทำนทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกปี   
เป็นต้น นอกจำกนี้  ควรก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงซ้ ำอีกอย่ำงน้อยปีละ1 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำว่ำ       
ควำมเสี่ยงใดที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีควำมเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมำหรือไม่ โดยอำจก ำหนดเป็น        
แผนด ำเนินกำร รวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้เพื่อรำยงำน ติดตำมผล และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 

ขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
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-  การติดตามผล โดยด ำเนินกำรติดตำมผลภำยหลังกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภำพ ทั้งสำเหตุของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน ควำมรุนแรงของผลกระทบ วิธีกำรบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์          
กำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยของกำรควบคุม โดยมีเป้ำหมำยในกำรติดตำมผล ดังนี้ 

(1) เพ่ือประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดควำมเสี่ยง รวมทั้งติดตำมผล  
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วว่ำ บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงได้รับกำรจัดกำรตำมที่คำดหมำย 

(2) เพ่ือประเมินว่ำ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงยังสำมำรถใช้ด ำเนินกำรได้ หรือเป็น       
กำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำของมำตรกำรควบคุมที่มีกำรท ำเพ่ิมเติมว่ำแล้วเสร็จตำมก ำหนดหรือไม่ สำมำรถ   
ลดโอกำสหรือผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่       
 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและรายงานผลการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
  

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  สกท. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน            
2 ลักษณะคือ  

3.1  การประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรประเมินผล    
ที่รวมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมปกติของหน่วยงำน เพ่ือประเมินว่ำกระบวนงำนต่ำงๆ ได้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้นได้
หรือไม่ หรือมีเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจำกที่ได้คำดกำรณ์ไว้ เพ่ือปรับแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรปรับแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที 

3.2  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ โดยประเมินผล ดังนี้ 
- มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
- กำรปฏิบัติตำมภำรกิจควบคุมนั้นสำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลหรือไม่ 
- มีข้อบกพร่องหรือสถำนกำรณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ควรได้รับ   

ควำมสนใจ แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่ 
ระบบในกำรรำยงำนติดตำมแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำมำรถติดตำมโดยใช้

แบบฟอร์มที่ 6 รำยงำนติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้ในกำรติดตำมมำตรกำรในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงตำมช่วงเวลำเป็นรำยเดือน หรือไตรมำส หรือตำมควำมเหมำะสม โดยท ำกำรระบุควำมคืบหน้ำของ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (% ควำมส ำเร็จเทียบกับแผน) ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและผู้ที่ท ำกำรสอบทำนเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินมำตรกำรได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 

 การระบุความเสี่ยง 
             

 เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแล้ว ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (สกท.) 
ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงทั้ง 4 ด้ำน มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
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 S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร            
ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 

 S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 
 O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะมีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อ

ภำระงำนของกองทุน 
 O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำด

ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
 O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงเท่ำท่ีควร 
 O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  

 F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะ
กองทุนมีเงินจ ำกัด 

 F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำร
เงินกองทุน 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk) 
 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็น
ควำมเสี่ ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่ อเกิดเหตุกำรณ์ ที่ เป็นควำมเสี่ ยงขึ้น (Consequence            
หรือ Impact)  

สกท. ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมประเด็นควำมเสี่ยงที่ระบุได้ ปรำกฏผลดังนี้ 
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ข้อเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง โอกาส 
(A) 

ผลกระทบ 
(B) 

A x B 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)    
S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อน 
กองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 

3 2 6 

S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 3 2 6 
2) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)    
O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำนของกองทุน 4 2 8 
O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  5 1 5 
O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 

เท่ำท่ีควร 
5 2 10 

O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 5 4 20 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)    
F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะกองทุนมีเงินจ ำกัด 4 4 16 
F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินกองทุน 5 5 25 
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk)    
C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ    
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

4 4 16 
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 การจัดลําดับความเสี่ยงและการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง 
 

สกท. ได้พิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีที่จะเกิดเหตุกำรณ์  (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Consequence    
หรือ Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง    
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อส่วนรำชกำรว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสที่จะเกิด
เหตุกำรณ์ x ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสียหำย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมิควำมเสี่ยง 
(Risk Profile) ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ความหมาย 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) น้อยกว่ำ  

หรือ = 3 คะแนน 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง   
ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง    
(Medium) 

4-9 คะแนน ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับ 
ที่รับไม่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) 10-16 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
(Extreme) 

17-25 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

จำกกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมตำรำงข้ำงต้นแล้ว อำจจัดล ำดับควำมเสี่ยงของแต่ละกรณี 
ดังนี้ 

1. ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีจํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำร

เงินกองทุน 
2. ระดับความเสี่ยงสูง มีจํานวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงเท่ำที่ควร 
 F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะ

กองทุนมีเงินจ ำกัด 
 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 
 
 



 

              ส ำนกังำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ                                      คู่มือบริหารความเส่ียง 2559  หน้า 19 

3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง มีจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 S1  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 
 S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 
 O1  กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอ       

ต่อภำระงำนของกองทุน 
 O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำด

ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
4. ระดับความเสี่ยงต่ํา ไม่มีประเด็นใด  

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปเป็นตำรำงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภทของควำมเสี่ยง 4 ด้ำน ดังนี้ 
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ตารางการจัดลําดับความเสี่ยง 
 

ด้าน ความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ลําดับที่ 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกลยุทธ์  

S1  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ      
กำรสื่อสำรส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและ        
กำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนท่ีก ำหนด 

6 ปำนกลำง    7 

S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 
 

6 ปำนกลำง      8 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกำรด ำเนนิงำน  

O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำร         
ได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอ  
ต่อภำระงำนของกองทุน 

8 ปำนกลำง 6 

O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ     
ได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกร 
ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  

5 ปำนกลำง 9 

O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้     
ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสมัพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
เท่ำที่ควร 

10 สูง 5 

O4 โครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุน       
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนด 

20 สูงมำก 2 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกำรเงิน  
 
 

F1 กำรสนับสนุนโครงกำรท่ีขอรับกำรจัดสรร
เงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร  
เพรำะกองทุนมีเงินจ ำกัด 

16 สูง 3 

F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินกองทุน 

25 สูงมำก 1 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกฎระเบียบ  
หรือกฎหมำย        
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำ               
ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และ
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 
2555 

16 สูง 4 
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แผนภูมิความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 

 ระดับ 1 
แทบไม่เกิดขึ้น 

ระดับ 2 
ไม่น่าจะเกิดขึ้น 

ระดับ 3 
เกิดขึ้นได้ยาก 

ระดับ 4 
มีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ 5 
เกิดอย่าง 
แน่นอน 

ระดับ 5 
รุนแรงมาก 

ที่สุด 

(5) 
 

(10) 
 

(15) 
 

(20) 
 

(25) 
F2 

ระดับ 4 
รุนแรงมาก 

(4) 
 

(8) 
 

(12) 
 

(16) 
F1, C1 

(20) 
O4 

ระดับ 3 
รุนแรงปาน 

กลาง 

(3) 
 

(6) 
 

(9) 
 

(12) 
 

(15) 
 

ระดับ 2 
รุนแรงเล็กน้อย 

(2) 
 

(4) 
 

(6) 
S1, S2 

(8) 
O1 

(10) 
O3 

ระดับ 1 
ไม่รุนแรง 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
O2 

 
         ควำมเสี่ยงต่ ำ             ควำมเสี่ยงปำนกลำง             ควำมเสี่ยงสูง             ควำมเสี่ยงสูงมำก 
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3

 
 ปัจจัยความสําเรจ็ 

 

 ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีดี 
 

1. มีกระบวนกำรวำงแผนและจัดท ำเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 
2. คณะท ำงำนพร้อมที่จะค้นหำและจัดกำรควำมเสี่ยงที่พบโดยไม่หลบหลีกปัญหำ 
3. หลังจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรมีกำรท ำซ้ ำอีกตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือตรวจสอบ

ควำมเสี่ยงเดิมและค้นหำควำมเสี่ยงใหม่ๆ อยู่เสมอ 
4. มีหลักเกณฑ์กำรประเมินที่เป็นมำตรฐำนและครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน 
5. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และน ำเสนอผู้บริหำร 

 

 ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ 
 

1. กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง 
2. กำรใช้ค ำท่ีท ำให้เข้ำใจแบบเดียวกัน 
3. กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
4. กำรมีกระบวนกำรในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
5. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 
6. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรวัดควำมเสี่ยง 
7. กำรฝึกอบรมและกลไกด้ำนทรัพยำกรบุคคลเพ่ือให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจในกรอบและควำมรับผิดชอบ   

ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรก ำหนดวิธีที่เหมำะสม 

 

 ปัจจัยท่ีทําให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลว 
 

1. ขำดกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูง 
2. ขำดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
3. ขำดกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนทรำบถึงวิสัยทัศน์ และสิ่งที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต 
4. ล้มเหลวในกำรสร้ำงทีมสนับสนุนที่มีอ ำนำจ ตั้งแต่ระดับบนจนถึงปำนกลำง 
5. มองทุกอย่ำงเป็นอุปสรรค หรือผู้คนในองค์กรเป็นตัวสกัดกั้นกำรท ำงำนไปสู่วิสัยทัศน์ 
6. กำรก ำหนดกลยุทธ์ให้องค์กรประสบชัยชนะระยะสั้นล้มเหลว ท ำให้ระยะยำวล้มเหลว 

 

 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  
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2.1  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) 
2.2  กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) 
2.3  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
2.4 วิธีกำรจัดกำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response)  
2.5 กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities) 
2.6 ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication) 
2.7 กำรเฝ้ำติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Monitoring)   

 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผลและรายงานผลการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
3.1 กำรประเมินผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) 
3.2 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มที ่1 ระบุความเสี่ยง 

ข้อเท็จจริง/ประเด็นความเสี่ยง โอกาส 
(A) 

ผลกระทบ 
(B) 

คะแนน 
(A x B) 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)    
    
    
    
2) ความเสี่ยงด้านการดําเนนิงาน (Operational Risk)    
    
    
    
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)    
    
    
    
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk)    
    
    
    



 

              ส ำนกังำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ                                      คู่มือบริหารความเส่ียง 2559  หน้า 26 

แบบฟอร์มที ่2 การจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ด้าน ความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ลําดับที่ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์      
    
    
    

ความเสี่ยง          
ด้านการดําเนินงาน 

    
    
    
    

ความเสี่ยง          
ด้านการเงิน 

    
    
    
    

ความเสี่ยง          
ด้านกฎระเบียบ    
หรือกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มที ่3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

 ระดับ 1 
แทบไม่เกิดขึ้น 

ระดับ 2 
ไม่น่าจะเกิดขึ้น 

ระดับ 3 
เกิดขึ้นได้ยาก 

ระดับ 4 
มีความเป็นไปได้

ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ 5 
เกิดอย่าง 
แน่นอน 

ระดับ 5 
รุนแรง 

มากที่สุด 

(5) 
 

(10) 
 

(15) 
 

(20) 
 

(25) 
 

ระดับ 4 
รุนแรงมาก 

 

(4) 
 

(8) 
 

(12) 
 

(16) 
 

(20) 
 

ระดับ 3 
รุนแรง 

ปานกลาง 

(3) 
 

(6) 
 

(9) 
 

(12) 
 

(15) 
 

ระดับ 2 
รุนแรงเล็กน้อย 

 

(2) 
 

(4) 
 

(6) 
 

(8) 
 

(10) 
 

ระดับ 1 
ไม่รุนแรง 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
 

 
 

         ควำมเสี่ยงต่ ำ             ควำมเสี่ยงปำนกลำง             ควำมเสี่ยงสูง             ควำมเสี่ยงสูงมำก 
 
แกนตั้ง   = ระดับผลกระทบ 
แกนนอน = ระดับโอกำส 
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แบบฟอร์มที ่4 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
ด้าน 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ   
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
Cost - Benefit 

 

แนวทาง/กิจกรรม 
การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง      
ด้านกลยุทธ์  

        
        
        
        

ความเสี่ยง       
ด้านการ
ดําเนนิงาน 

        
        
        
        

ความเสี่ยง       
ด้านการเงิน 

        
        
        
        

ความเสี่ยง       
ด้าน
กฎระเบียบ
หรือกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มที่ 5 แผนการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

วันที่ดําเนินการ 
 

กิจกรรมที่ต้องทํา 

ระยะเวลาดําเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

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

             

แบบฟอร์มที่ 6 รายงานติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ความเสี่ยง 
 

แนวทาง/กิจกรรม 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สถานะ 

 
กําหนดเวลา (แผน/ผล) 

ความ
คืบหน้า 

(%
เทียบ
กับ

แผน) 

 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 

 
ผู้สอบทาน 
(ผอ. สกท.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผน               
 

 
ผล             

  แผน                
ผล             

  แผน                
ผล             

  แผน                
ผล             

 
 
 

                                                                          ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ................................................................. ......................................................... 
       (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ) 

    ..................../........................../..................
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