
บทนํา : นิยามการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง

รายงานสําหรับบริหารความเสี่ยง

KMUTT RM1 แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

KMUTT RM2 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

    สามารถดาวนโหลดไฟลแบบตางๆ ไดที่ เว็บไซดของกองแผนงาน

รายละเอียดคําอธิบายรายการ

ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง

ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 สถานะดําเนินการ (Degree of Acceptance) 

ตารางที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 5 วิธีการควบคุม

ตารางที่ 6 ตัวอยางเกณฑการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

สารบัญ



* นิยาม 

* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1-3 เสี่ยงต่ํา ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ภายใตวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

4-9 เสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงไดแตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถยอมรับได

 10-15เสี่ยงสูง ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป

16-25 เสี่ยงสูงมาก ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดทันที

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณที่ไมมีความแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  และอาจสงผลกระทบเชิงลบ สรางความ

สูญเสีย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
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โอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปจจัยหรือสาเหตุที่ไมพึงประสงคอันสงผลกระทบเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต

ละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห

ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ ตอมหาวิทยาลัย หรือความคืบหนาของแผน

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง



4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนํามาใชในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นํามาใช

นั้นตองสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของหนวยงานหรือองคกร

3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบงบอกถึงความสามารถที่จะทําใหความ

เสี่ยงที่ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นยอนหลังเพื่อดูความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง

ที่มา : ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ. Standard Risk Management ISO 3100 and Thailand Education System

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดําเนินงานและหลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม ประกอบดวย

 4 ขั้นตอน คือ

1) การระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk Identification): การคนหาความเสี่ยง สํารวจเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ปจจัยหรือสาเหตุของ

ความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาไดจากคํารองเรียนจากผูใชบริการ การสัมภาษณ

ผูปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตําราวิชาการตางๆ เปนตน

2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสําคัญของเหตุการณแตละเหตุการณวา

มีความถี่และความรุนแรงมากนอยเพียงใด ซึ่งตองอาศัยประสบการณ ขอมูลในอดีต และความมีวิสัยทัศน เพื่อใหสามารถประเมินผล

กระทบไดอยางคอนขางแมนยํา

แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009

การประเมินความเส่ียง (Risk  

Assessment)

การกําหนดสภาพแวดลอม
(Establish the Context)

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Analysis)

การระบุเหตุการณเสี่ยง
(Risk Identification)

การจัดการความเสี่ยง
(Treat the Risks) 

การประเมินผลความเสี่ยง
(Risk Evaluation)
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ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง
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ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับเงินเพื่อนําสงมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อใหการรับเงินถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การรับเงินหนาเคานเตอร

1. เงินสดสูญหาย F 1. มีความเสี่ยงตอการสูญหายของเงินสด 1. เงินสดสูญหาย 3 1 3 ต่ํา การนําเครื่อง EDC มาใชในการรับชําระเงินผานบัตร ก.ย. 60

2. ความถูกตองของเงินสดคงเหลือ หากเจาหนาที่ขาดความรอบคอบ 2. เงินสดที่ตรวจนับ เมื่อสิ้นวัน เดบิตและเครดิตหนาเคานเตอรรับเงิน เพื่อชวยลด *กลุมงาน 3 พันธกิจ
เมื่อตรวจนับสิ้นวัน 2. มีความเสี่ยงของจํานวนเงินสดคงเหลือ มีจํานวนเงินไมถูกตอง ความเสี่ยงในการรับเงินสด

3. ขอจํากัดในเรื่องเวลาการรับชําระเงิน ไมถูกตองเมื่อปดการรับเงินเพื่อตรวจนับ 3. มีโอกาสเกิดความไมพอใจ

เมื่อสิ้นวันเทียบกับรายงานการรับเงิน ของผูมาติดตอชําระเงินหากมา

ไมทันเวลาที่เปดใหบริการรับชําระเงิน 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อใหการจายเงินถูกตอง รวดเร็วและเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

1. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน

1.1 ตรวจไมพบขอผิดพลาดของเอกสาร F 1.เอกสารเบิกจายมีปริมาณมาก อาจทําให 1. การเบิกจายเงินไมถูกตอง 3 3 9 ปานกลาง

เบิกจายเงิน เกิดการตรวจสอบเอกสารผิดพลาด 2. เสียเวลาในการสงคืน-รับคืนเอกสาร

2.ความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่ที่ทําการ ทําใหผูรับเงินชากวากําหนด  - จัดอบรมซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ ก.ย. 60

ตรวจสอบเอกสาร อาจขาดความแมนยํา เบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยใหกับเจาหนาที่ผูจัดทํา *กลุมงาน 3 พันธกิจ

และตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงิน

1.2 การตรวจสอบเอกสารเบิกจายของ F 1.เจาหนาที่หนวยงานไมเขาใจระเบียบ 1. การเบิกจายเงินไมถูกตอง 3 3 9 ปานกลาง
หนวยงานมีขอผิดพลาด เชน เอกสาร การเบิกจาย 2. เสียเวลาในการสงคืน-รับคืนเอกสาร

เบิกจายไมสมบูรณ เบิกจายไมตรง 2.มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่หนวยงาน ทําใหผูรับเงินชากวากําหนด

ตามระเบียบ บอย ทําใหไมมีความรูระเบียบเบิกจาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น
การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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ผูรับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น
การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

2. การโอนเงินใหผูรับเงิน

ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีผูรับ F ผูรับเงินไมแจงสถานะบัญชีปจจุบัน  - เสียเวลาในการติดตามสอบถาม 2 3 6 ปานกลาง เวียนแจง บริษัท บุคคลภายนอก ภายในและหนวยงาน ก.ย. 60

เงินได เนื่องจากปดบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือใหขอมูล เพื่อขอขอมูลการโอนเงินใหมและ เพื่อประสานใหทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล *กลุมงาน 3 พันธกิจ

แลว หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่เคย เลขที่บัญชีไมถูกตอง ตองบันทึกขอมูลใหม บัญชีธนาคารขอใหแจงผูโอนเงินเพื่อทราบและแกไข

แจงไวไมถูกตอง  - ผูรับเงินไดรับเงินชากวาปกติ ขอมูลใหเปนปจจุบัน

 - เสียคาธรรมเนียมธนาคารในการ

โอนเงินแตละครั้งที่โอนไมสําเร็จ

3. การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีสําหรับการโอนเงิน

ขอมูลเลขที่บัญชีในการโอนเงินของ F มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีในระหวาง  - ผูรับเงินไดรับเงินลาชา 2 2 4 ปานกลาง กําหนดผูรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ก.ย. 60

ผูรับเงินไมถูกเปลี่ยนแปลงตามที่ผูรับ การทํารายการโอนเงิน โดยไมมีการแจง  - เสียคาธรรมเนียมธนาคารในการ และทําการแจงใหกับเจาหนาที่ผูทํารายการโอนเงิน *กลุมงาน 3 พันธกิจ

เงินไดแจงไว ผูทําการโอนเงินใหทราบลวงหนา โอนเงินแตละครั้งที่โอนไมสําเร็จ รับทราบทุกครั้งที่ทําการเปลี่ยนแปลง

 - ตองทํารายการโอนใหม

4. การโอนสิทธิการรับเงิน

การจายเงินใหกับบริษัทฯ ที่มีการโอนสิทธิ F เอกสารการเบิกที่มีการโอนสิทธิไมได บริษัทฯ เสียเวลาและคาใชจายในการมา 2 5 10 สูง จัดเก็บฐานขอมูลการโอนสิทธิเพื่อใชในการตรวจสอบ ก.ย. 60

เอกสารการเบิกไมไดแนบเอกสารของ แนบเอกสารของการโอนสิทธิ พรอม รับเช็คหรือการจายใหกับผูรับโอนสิทธิ กอนโอนเงิน กลุมงานบริหารการเงิน

การโอนสิทธิพรอมประทับตรา "โอนสิทธ"ิ ประทับตรา "โอนสิทธ"ิ จากสํานักงานจัดหาฯ ทําใหมหาวิทยาลัยอาจถูกฟองรองได กิจการทั่วไป

จากสํานักจัดหาฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น
การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพิจาณาเงินยืมมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ ความเหมาะสมในการนําเงินมหาวิทยาลัยไปสํารองจายในกิจกรรม/โครงการตางๆ

1.เกิดหนี้สูญ 1.ขาดขอมูลประกอบการพิจารณาใหยืมเงิน 1.มหาวิทยาลัยเกิดหนี้สูญและเงินผล 3 4 12 สูง 1.จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมคงคาง ก.ย. 60

2.ลูกหนี้คงคางเปนเวลานาน เชน ระยะเวลา/ยอดเงินยืมคงคาง ประโยชนอื่นๆ 2.กรณีเงินยืมคงคางนาน ผูยืมตองชี้แจงเหตุผล ผูอํานวยการ

3.นําเงินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงค 2.ขอมูลที่ใหไมเปนปจจุบัน 2.สูญเสียเวลาในการติดตามหนี้ 3.กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการใหเงินยืมอยาง สํานักงานคลัง

3.ไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 3.เกิดคดีความฟองรอง เครงครัด เชน มียอดคงคางเกิน 30 วันจะไมพิจารณา

ใหยืมเงิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดําเนินการฝาก-ถอนเงินฝากธนาคาร (การบริหารเงินของมหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค : เพื่อใหการดําเนินการฝาก-ถอนเงินฝากธนาคารถูกตอง ครบถวน

1.เอกสารฝาก-ถอนสูญหายระหวางทาง O,F 1.มีความเสี่ยงตอการถือเอกสารฝาก-ถอน 1.เอกสารสูญหายตองจัดทําเอกสารใหม 1 5 5 ปานกลาง ขยายการใชระบบ Zero Balance ในการโอนเงินระหวาง ก.ย. 60

2.เช็คอาจสูญหายระหวางทาง ระหวางการเดินทางอาจสูญหาย 2. ตองขอสําเนาหลักฐานการฝาก-ถอน บัญชีอัตโนมัติ เพื่อลดงานการฝาก-ถอนเงินระหวางบัญชี กลุมงานบริหารการเงิน

3.เช็คนําฝากเงินเขาบัญชีไมทันภายใน 2.เอกสารหลักฐานที่ไดรับกลับมาจาก จากธนาคาร เพิ่มขึ้นอีก 2 ธนาคา (ธ.กรุงศรีฯ,ธ.กรุงเทพ) กิจการทั่วไป

ระยะเวลา ธนาคารไมครบถวน 3. ไมมีเช็คเขาบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

3.มีความเสี่ยงตอการถือเช็คเพื่อนําไปฝากใน ทําใหเงินในบัญชีเงินฝากไมพอสําหรับ

ธนาคารตางๆ ระหวางการเดินทางอาจสูญหาย คาใชจายและตองแจงอายัดเช็ค

4. มีความเสี่ยงตอการนําฝากเช็คตางธนาคาร 4. เงินในบัญชีเงินฝากไมพอสําหรับ

เขาบัญชีเงินฝากธนาคารไมทันภายในระยะเวลา คาใชจาย/เงินเดือน



ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น
การประเมนิความเสี�ยง การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การนําเขาขอมูลการชําระเงินจากธนาคาร

วัตถุประสงค :เพื่อใหสามารถจัดการขอมูลการชําระเงินไดครบถวน ถูกตองตามรายการชําระเงินที่เกิดขึ้นจริง

1. ขอมูลการชําระเงินที่ไดรับจาก IT 1. ธนาคารรับชําระเงินไมตรงตามยอดใน  - ไมสามารถนําขอมูลการชําระเงินเขา 2 2 4 ปานกลาง 1. จัดทํารายงานรายการชําระเงินที่ตองแกไขขอมูล ก.ย. 60

ธนาคารไมถูกตอง ใบเรียกเก็บเงิน ระบบได ใหผูบังคับบัญชารับทราบเปนรายเดือน กลุมงานพัฒนาระบบ

2. ธนาคารทํารายการรับชําระโดยใชเลขที่  - เสียเวลาในการตรวจสอบรายการที่ 2. จัดทําหนังสือแจงธนาคารผูใหบริการรับชําระเงิน การเงินและการรายงาน

อางอิงในใบเรียกเก็บเงินไมถูกตอง ผิดพลาด ในขอผิดพลาดที่เกิดจากเจาหนาที่ธนาคารผูใหบริการ

3. ผูชําระเงินใชใบเรียกเก็บเงินที่ยกเลิกแลว

ไปชําระเงิน

4. ผูชําระเงินนําใบเรียกเก็บเงินฉบับเดิมไป

ชําระซ้ํา

* หมายเหตุ : กลุมงาน 3 พันธกิจ ประกอบดวย 

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

2.กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา

3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ



ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

กิจกรรม
กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

(L) (I)
(L)X(I

)
(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับเงินเพื่อนําสงมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อรับเงินใหถูกตองตามระเบียบการรับเงินของมหาวิทยาลัย

1. เงินสดสูญหาย F 4 1 4 ปานกลาง การตรวจสอบรายงานการรับเงินเทียบกับ ก.ย. 59 3 1 3 ต่ํา มีการแจงชองทางการชําระเงินเพื่อลดความเสี่ยงใน

2. ความถูกตองของเงินสด จํานวนเงินที่ไดรับจริง *กลุมงาน 3 พันธกิจ การรับเงินสด

คงเหลือเมื่อตรวจนับสิ้นวัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อใหการจายเงินของมหาวิทยาลัย มีความถูกตอง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของหนวยงาน

1. ตรวจไมพบขอผิดพลาดของเอกสาร F 3 3 9 ปานกลาง จัดอบรมซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ ก.ย. 59 3 3 9 ปานกลาง 1.การจัดอบรมโครงการ "สรางความเขาใจเกี่ยวกับ

เบิกจายเงินที่ไมถูกตองตามระเบียบ เบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย *กลุมงาน 3 พันธกิจ ระเบียบการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย" 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 ใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน

การเบิกจายเงินและผูที่สนใจ

2.มี social media ในการติดตอระหวางกลุมเครือขาย

สํานักงานคลังและกลุมเครือขายการเงินและบัญชี

(6+1 Flagships)

การรับเงินหนาเคานเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ระดับความเสี่ยง 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2559)
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(ณ กันยายน 2559)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ระดับความเสี่ยง 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2559)
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ระดับความเสี่ยง 

(ณ กันยายน 2559)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

การโอนเงินใหผูรับเงินแทนการจายเงินสด/เช็ค

ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีผูรับ F 2 3 6 ปานกลาง เวียนแจงบริษัท บุคคลภายนอก /ภายใน และ ก.ย. 59 2 3 6 ปานกลาง ทําหนังสือเวียนแจงหนวยงานภายในเพื่อประสานงาน

เงินได เนื่องจากปดบัญชีเงินฝาก หนวยงานเพื่อประสานงานใหทราบกรณีที่มีการ *กลุมงาน 3 พันธกิจ ใหผูรับโอนเงินแกไขขอมูลเลขที่บัญชีรับโอนเงินใหเปน

แลว หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่เคย เปลี่ยนแปลงขอมูลบัญชีธนาคาร เพื่อใหขอมูล ปจจุบัน ผาน e-mail เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59

แจงไวไมถูกตอง ถูกตองและเปนปจจุบัน

 

การโอนสิทธิการรับเงิน F 2 5 10 สูง จัดเก็บขอมูลการโอนสิทธิที่ไดรับจากสํานักงาน ก.ย. 59 2 5 10 สูง ควรมีฐานขอมูลการโอนสิทธิที่ใชรวมกันระหวาง

การจายเงินใหกับบริษัทฯ ที่มีการโอนสิทธิ จัดหาฯ เพื่อใชในการตรวจสอบกอนโอนเงิน กลุมงานบริหารการเงิน สํานักงานคลังและสํานักงานจัดหาฯ เพื่อใชในการ

เอกสารการเบิกไมไดแนบเอกสารของ กิจการทั่วไป ตรวจสอบกอนการโอนเงิน

การโอนสิทธิ พรอมประทับตรา

" โอนสิทธิ " จากสํานักจัดหาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพิจารณาเงินยืมมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค : เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบความเหมาะสมในการนําเงินมหาวิทยาลัยไปสํารองจายในกิจกรรม/โครงการตางๆ 

1. เกิดหนี้สูญ F 3 4 12 สูง 1. จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมคงคาง ก.ย. 59 3 4 12 สูง มอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการรายงานลูกหนี้เงินยืม

2. ลูกหนี้คงคางเปนเวลานาน 2. กรณีเงินยืมคงคางนาน ผูยืมตองชี้แจงเหตุผล ผูอํานวยการ คงคางเปนรายเดือน พรอมใหผูยืมชี้แจงเหตุผลกรณี

3. นําเงินไปใชไมถูกตองตาม 3. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการใหเงินยืม สํานักงานคลัง เงินยืมคงคางนาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ

วัตถุประสงค อยางเครงครัด เชน มียอดคงคางเกิน 30 วัน พิจารณาใหยืมเงิน

จะไมพิจารณาใหยืมเงิน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานคลัง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ระดับความเสี่ยง 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2559)
การจัดการความเสี่ยง
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*

ระดับความเสี่ยง 

(ณ กันยายน 2559)

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดําเนินการฝาก-ถอนเงินฝากธนาคาร (การบริหารเงินของมหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค : เพื่อใหการดําเนินการฝาก-ถอนเงินฝากธนาคาร ถูกตอง ครบถวน

1. เอกสารฝาก-ถอน อาจสูญหาย O,F 1 5 5 ปานกลาง มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการฝาก-ถอน ก.ย. 59 1 5 5 ปานกลาง มีการใชระบบ Zero Balance ในการโอนเงินระหวาง

ระหวางทาง ทุกครั้ง เชน สําเนาใบนําฝาก สําเนาใบถอนและ กลุมงานบริหารการเงิน บัญชีอัตโนมัติ เพื่อลดงานการฝาก-ถอนเงินระหวาง

2. เช็คอาจสูญหายระหวางทาง รายการฝาก-ถอนเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กิจการทั่วไป บัญชี โดยดําเนินการแลวเสร็จ 1 ธนาคาร (ธ.กรุงไทย)

3. เช็คนําฝากเงินเขาบัญชีไมทันภายใน

ระยะเวลา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การนําเขาขอมูลการชําระเงินจากธนาคาร

วัตถุประสงค : เพื่อใหสามารถจัดการขอมูลการชําระเงินไดครบถวน ถูกตองตามรายการชําระเงินที่เกิดขึ้นจริง

1. ขอมูลการชําระเงินที่ไดรับจาก IT 2 2 4 ปานกลาง 1. จัดทํารายงานรายการชําระเงินที่ตองแกไขขอมูล ก.ย. 59 2 2 4 ปานกลาง 1. มีการขออนุมัติแกไขขอมูลชําระเงินตอผูบังคับบัญชา

ธนาคารไมถูกตอง ใหผูบังคับบัญชารับทราบเปนรายเดือน กลุมงานพัฒนา และรายงานสรุปผลเปนรายเดือน

2. จัดทําหนังสือแจงธนาคารผูใหบริการรับชําระเงิน ระบบการเงิน 2. ดําเนินการแลวบางสวนโดยกลุมงานการเงินการ

ในขอผิดพลาดที่เกิดจากเจาหนาที่ธนาคารผูให และการรายงาน ศึกษาทําหนังสือแจงธนาคารที่ทํารายการชําระเงิน

บริการ ไมถูกตองตามใบเรียกเก็บเงินของมหาวิทยาลัย

* หมายเหตุ : กลุมงาน 3 พันธกิจ ประกอบดวย 

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป
2.กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา
3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ



ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก

E:External ความเสี่ยงที่ไมไดเกิดประจํา แตสงผลกระทบตอสัมฤทธิ์

ผลตามแผนกลยุทธ และไมสามารถคาดการณการเกิด

ความสูญเสียไดอยางแมนยํา รวมไปถึงเหตุการณที่เกิด

จากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม เชน ความ

เสี่ยงจากผลกระทบการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศ

ไทย และความเสี่ยงที่กระทบตอเปาหมายการเปน

มหาวิทยาลัยนานาชาติ ความเสี่ยงทางการเมือง การ

โยกยายผูบริหาร เปนตน

2.ความเสี่ยงเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนกลยุทธรวมไป

ถึงการตัดสินใจดานบริหารที่สงผลตอทิศทางของ

มหาวิทยาลัยในทางที่ไมสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ

     2.1 ความเสี่ยงดาน

ยุทธศาสตร

S:Strategic 

Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอม นโยบายของผูบริหาร เชน 

การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา 

ชื่อเสียง ลูกคา เปนตน

     2.2 ความเสี่ยงดานธรร

มาภิบาล

G:Governance  

  Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้น

จากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของ  อาจารยและบุคลากร

3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจําวัน 

กระบวนการทํางานที่ชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุ

เปาประสงค เชน ความเสี่ยงของกระบวนการหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน กระบวนการ เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศและคน

     3.1 ความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ

O:Operational 

 Risk

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จาก

วิธีการทํางาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพ

สัญลักษณ
ประเภทความเสี่ยง

(ตามเกณฑ สกอ.)
รายละเอียด
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     3.2 ความเสี่ยงดาน

การเงิน

F:Financial 

Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินซึ่งมีผลทําให

มหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น 

หรือความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เชน การ

ผันผวนทางการเงินสภาพคลองอัตราดอกเบี้ย ขอมูล

เอกสารหลักฐานทางการเงิน การรายงานทางการเงินบัญชี

 การเงินและงบประมาณ เปนตน

     3.3 ความเสี่ยงกฎหมาย

 ระเบียบ ขอบังคับ

C:Compliance 

 Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ 

การปกปองคุมครองผูมีสวนไดเสีย การปองกันขอมูล

รวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ

     3.4 ความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัยจากอันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสิน

H:Hazard Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาจารย 

นักศึกษา บุคลากร ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ 

ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการสูญเสียทางชีวิตและ

ทรัพยสินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกอการราย 

เปนตน

     3.5 ความเสี่ยงดาน

ทรัพยากรบุคคล

Human 

Resource Risk

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พนักงาน และผูบริหารระดับสูง ขาด

ความรูหรือประสบการณ หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บุคลากรและระบบงาน ไม

สามารถดําเนินงาน

ตอไปไดตามปกติเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติ

     3.6 ความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

IT:Information 

 and 

Technology 

Risk

คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ สงผลใหในการปฏิบัติงานเกิด

ความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก



ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงต่ํา 1-3
ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ภายใตวิธีการจัดการความ

เสี่ยงที่มีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-9

ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได แตตองมีการควบคุมเพื่อ

ปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถ

ยอมรับได

ระดับความเสี่ยงสูง  10-15
ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16-25

ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองเรง

จัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได

ทันที

ระดับ

ความเสี่ยง
ระดับคะแนน ความหมาย

X5A0T



ตารางที่ 3 สถานะดําเนินการ (Degree of Acceptance) 

สถานะดําเนินการ สัญลักษ คา รายละเอียด

1 1 ยังไมมีมาตรการรองรับ (Unaccepted Risk)

2 2
มาตรการที่มีอยูไมเพียงพอ จําเปนตองหามาตรการใหม

รองรับและ/หรือเปลี่ยนผูรับผิดชอบ (Volatile Risk)

3 3
ทํามาตรการเดิม แตตองเพิ่มความเขมขนในการ

ดําเนินงาน (Mitigating Risk)

4 4
มาตรการดีอยูแลวไมตองทําอะไรเพิ่มเติม (Accepted 

Risk)

การวิเคราะหระดับความ

ยอมรับหรือความพอใจใน

มาตรการที่ไดดําเนินการอยู

 แลวเปรียบเทียบกับระดับ

ความเสี่ยงและทรัพยากรที่

มีอยู โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้

X6A0T



ตารางที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

ศัพทที่นิยมใช

(กรมบัญชีกลาง)

การยอมรับความเสี่ยง
Risk 

Acceptance

Take (Accept)

การลด/การควบคุมความ

เสี่ยง

Risk 

Reduction

Treat (Control)

การกระจายความเสี่ยง Risk Sharing

Transfer (Transfer)

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Risk 

Avoidance

Terminate (Avoid)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารจัดการเพื่อควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดโอกาสและมูลเหตุที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายอันเปนผลจาก

ปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

การจัดการความเสี่ยง (Treat the Risks) เปนการกําหนดนโยบาย (Policies) มาตรการและวิธี

ปฏิบัติ (Procedures) เพื่อตามตอบสนองตอความเสี่ยง  (Risk Response) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได โดยใชวิธีดังตอไปนี้

การหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน การ

หยุดดําเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่

จะดําเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับ

ไดมากกวา เปนตน

4T’s Strategies รายละเอียด

การยอมรับใหมีความเสี่ยงปรากฏอยู เปนความเสี่ยงที่

หนวยงานสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่ดีอยูแลว เนื่องจากการดําเนินการในการ

จัดการกับความเสี่ยง ไมมีความคุมคาเพียงพอ หรือ

ทรัพยากรมีไมเพียงพอตอการดําเนินการในปงบประมาณ

การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความ

รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อ

จัดการความเสี่ยง เชน การออกแบบระบบการควบคุม

ภายใน ปรับปรุงแกไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การ

จัดทําแผนฉุกเฉิน การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย 

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เปนตน

การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางสวน

ไปยังผูอื่นที่มั่นใจวาสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นไดเปน

อยางดี ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เชน การ

ทําประกันภัย การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เปน
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ตารางที่ 5 วิธีการควบคุม

วิธีการควบคุม

การควบคุมเพื่อปองกัน 

(Preventive Control )

การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ 

(Detective Control)

การควบคุมโดยการชี้แนะ 

(Directive Control)

การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ

แกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ใหถูกตอง (Corrective 

การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง เปนวิธีการ

ควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหา

วิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่ง

กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ การ

รายละเอียด

การควบคุมลวงหนาเพื่อปองกันมิใหความเสี่ยงและขอผิดพลาดเกิดขึ้น เปน

วิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาด

้การควบคุมโดยการคนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เชน การทวนสอบ การ

วิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง เปนตน จัดเปนวิธีการ

่ ้ ่ ่ ้การควบคุมโดยการชี้แนะที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน ซึ่งเปน

่ ่
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ตารางที่ 6 ตัวอยางเกณฑการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

1=นอยมาก 2=นอย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

5 ปตอครั้ง 2-3 ปตอครั้ง 1 ปตอครั้ง 1-6 เดือนตอครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง 1 เดือนตอครั้ง หรือมากกวา

มีโอกาสเกิดนอยกวา  5% มีโอกาสเกิด  5% - 10% มีโอกาสเกิด 11% - 15% มีโอกาสเกิด  16% - 20% มีโอกาสเกิดมากกวา 20%

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ ยากที่จะเกิดขึ้น ไมนาจะเกิดขึ้นหรือเกิดไดนอย มีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดคอนขางสูงหรือบอย มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

• ดานการเงิน นอยกวา 1,000 บาท 1,001- 5,000 บาท 5,001- 10,000 บาท 10,001- 30,000 บาท เกิน 30,000 บาท

• ดานเวลา
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการไม

เกิน 1   เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 1-2  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 2-4  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 4-6  เดือน

ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ

มากกวา 6  เดือน

• ดานชื่อเสียงของ

องคกร
ไมมีการเผยแพรขาว

มีการลงขาวในหนังสือพิมพใน

ประเทศบางฉบับ 1  วัน

มีการลงขาวในหนังสือพิมพใน

ประเทศหลายฉบับ 2-3วัน

มีการเผยแพรขาวเปนวงกวางใน

ประเทศและมีการเผยแพรขาวอยู

วงจํากัดในตางประเทศ

มีการเผยแพรขาวทั้งจากสื่อภายใน

และตางประเทศเปนวงกวาง

• ดานความปลอดภัย เดือดรอน รําคาญ บาดเจ็บเล็กนอยหรือไมมีผลตอสุขภาพ บาดเจ็บตองรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต

• ดานบุคลากร
สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัติงานบอยครั้ง

ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิตและ

บรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมได

ขึ้นเงินเดือน

ถูกเลิกจางออกจากงานและอันตราย

ตอรางกายและชีวิตโดยตรง

• ดานประสิทธิผล ต่ํากวาเปาหมายไมเกิน 5% ต่ํากวาเปาหมาย 5-10% ต่ํากวาเปาหมาย 11-15% ต่ํากวาเปาหมาย 16-20% ต่ํากวาเปาหมายเกิน 20%

• ดานการดําเนินงาน

ตามแผน

ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา 

90%
ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 80-89% ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 70-79% ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 50-69%

ดําเนินงานสําเร็จตามแผนนอยกวา

50%

ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจมากกวา ระดับความพึงพอใจนอยกวา

80 % ขึ้นไป 70-79% 60-69%  50-59 % 50%

• ดานผลงานวิจัย
มีผลงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยเพิ่มขึ้น

ตามเปาหมาย
มีผลงานวิจัยมากกวาปที่ผานมา มีผลงานวิจัยเทากับปที่ผานมา มีผลงานวิจัยนอยกวาปที่ผานมา

ไมมีผลงานวิจัย/ไมมีการดําเนินการ

วิจัย

• ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
เกิดเหตุเล็กนอยที่ไมมีความสําคัญ เกิดเหตุเล็กนอยที่แกไขได ระบบมีปญหาแตมีความสูญเสียไมมาก

เกิดความเสียหายอยางมากตอความ

ปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ

เกิดความสูญเสียตอระบบ  IT ที่

สําคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหาย

อยางมากตอความปลอดภัยของ

ขอมูลตาง ๆ

• ดานเปาหมายของ

องคกร

แทบไมมีมีผลกระทบตอเปาหมาย

และชื่อเสียงของอคกรเลย

มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง

และชื่อเสียงของอคกรนอย

มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง

และชื่อเสียงของอคกรบาง

มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียง

ของอคกรในระดับสูง

มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียง

ของอคกรในระดับสูงมาก

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)

• ดานความพึงพอใจ
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