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ความเป็นมา 
 ส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินที่มีจุดมุงหมำยที่จะก่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนของรัฐ  ซึ่งกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในกำรประเมิน โดยหน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริต 
 มหำวิทยำลัยสวนดุสิตตระหนักและให้ควำมส ำคัญของกำรป้องกันกำรทุจริตในมหำวิทยำลัย จึงได้
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่จะอำจอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
         มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน (Internal Environment) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
องค์กร และรวมไปถึงสภำพแวดล้อมภำยในที่จะก ำหนดพ้ืนฐำนให้บุคลำกรในองค์กรควบคุมและด ำเนินกิจกรรมให้
บรรลุผลตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) ขั้นตอนแรกส ำหรับ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกล
ยุทธ์และเป็นควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

3. กำรระบุควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนร่วมกันระบุ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุของควำมเสี่ยง) ที่เกี่ยวข้องกับงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือให้
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  

4. กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation)  เป็นกำรวิเครำะห์ 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood)  และควำม
รุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้กำร
ตัดสินใจจัดกำรกับควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

5. กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response)  เป็นกำรน ำกลยุทธ์ มำตรกำร หรือแผนงำน มำใช้
ปฏิบัติในส ำนัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงำนระดับกอง เพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) 
หรือลดควำมเสียหำยของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ( Impact) จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ แล้ว
น ำมำวำงแผนจัดกำรควำมเสี่ยง  
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5.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ยนหรือน ำมำผสมผสำนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรผู้รับผิดชอบ โดยสำมำรถจัดแบ่งวิธีจัดกำรได้หลำยวิธี ดังนี้ 
    1) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance)  เป็นกำรตกลงกันที่จะยอมรับควำมเสี ่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจำกไม่คุ้มค่ำในกำรจัดกำรหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงระบบควบคุม 
แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกหน่วยงำนเลือกที่จะบริหำรควำมเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
    2) กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction)  เป็นกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนหรือ
กำรออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
(Likelihood) หรือลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) ให้อยู่ในระดับที่
หน่วยงำนยอมรับได้ เช่น กำรจัดอบรมเพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
เป็นต้น 
    3) กำรกระจำยควำมเสี่ยงหรือกำรโอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นกำรกระจำย หรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยงให้หน่วยงำนอ่ืนช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำรท ำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน 
หรือกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 
    4) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance)  เป็นกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง  
มำกและหน่วยงำนไม่อำจยอมรับควำมเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด 
ควำมเสี่ยงนั้นไป 
               5.2 กำรประเมินมำตรกำรควบคุม เป็นกำรประเมินกิจกรรมกำรควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้วว่ำ 
สำมำรถช่วยควบคุมควำมเสี่ยงหรือ ปัจจัยเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมเพียงใดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยทั่วไปกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรควบคุมโดยธรรมชำติของกำรด ำเนินงำนอยู่
แล้ว เช่นกำรอนุมัติ กำรลงควำมเห็น กำรตรวจสอบ กำรทบทวนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำร
ทรัพยำกร และกำรแบ่งหน้ำที่ของบุคลำกร เป็นต้น  ทั้งนี้มีกำรแบ่งประเภทกำรควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ 
  1) กำรควบคุมเพ่ือกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น กำรอนุมัติ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่  
กำรควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2) กำรควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ 
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำรสอบทำน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยันยอด กำรตรวจนับ  กำรรำยงำนข้อบกพร่อง เป็นต้น 
  3) กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control ) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิด ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำร เช่น กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดี เป็นต้น 
  4) กำรควบคุมเพ่ือกำรแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหำวิธีกำรแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซ้ ำอีกในอนำคต เช่น กำรจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยให้น้อยลงหำกเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
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6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) หมำยถึง นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยกิจกรรมกำรควบคุมอำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร โครงสร้ำง และวัฒนธรรมองค์กร สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งต่อกิจกรรมกำรควบคุม 
คือ กำรก ำหนดบุคลำกรภำยในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบในกำรพิจำรณำประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้
ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน และพิจำรณำ กำรปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ ำเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ทั้งนี้กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

6.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6.4 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ( Information and Communication) ล ำดับขั้นตอนนี้ ถือว่ ำมี
ควำมส ำคัญเพรำะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งปัจจัยภำยในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญขององค์ประกอบอ่ืน เพรำะจะ
มีส่วนช่วยท ำให้บุคลำกรในองค์กรได้ทรำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนถือเป็น
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอีกทำงหนึ่งด้วย 

8. กำรติดตำมและกำรประเมินผล (Monitoring) เป็นกำรติดตำมประเมินผลภำยหลังจำกได้
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภำพ ทั้ง
สำเหตุของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ ควำมรุนแรงของผลกระทบ วิธีกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยของกำรควบคุมมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน 
2 ลักษณะ คือ 
             (1) กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง (Separate Monitoring)  เป็นกำรติดตำมตำมรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน  9  เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น กำรติดตำมเป็นรำยครั้งเป็นกำรด ำเนินกำร 
ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์  ดังนั้นปัญหำที่เกิดขึ้นจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว หำกองค์กรมีกำรติดตำม
อย่ำงต่อเนื่อง 
             (2) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมท่ีรวมอยู่ในกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน  โดยมำกมักอยู่ในรูปกิจกรรมกำรบริหำรและกำรก ำกับดูแลตำมหน้ำที่
ประจ ำของบุคลำกร เช่น กำรเปรียบเทียบ กำรสอบยัน กำรสอบทำนงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ เป็นต้น 
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เกณฑ์การพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
       มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้ก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิด
เหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยง (Likelihood)  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact)  
 และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยแต่ละหน่วยงำนจะต้องก ำหนดเกณฑ์ของหน่วยงำนขึ้น  
ซึ่งสำมำรถ ก ำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมำณและเชิงคุณภำพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อมใน
หน่วยงำนและดุลยพินิจกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะกับ
หน่วยงำน ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์อย่ำงพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำนที่มีข้อมูลเชิง
พรรณนำ ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ ทั้งนี้
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่น ำมำ
พิจำรณำ มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด  ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำหำระดับของโอกำสที่จะเกิด ดังนี้ 

 

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี่  

1 น้อยมำก 5 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ คำดว่ำ ไม่นำ่จะเกิดขึ้น) 
2 น้อย 2 - 3 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ คำดว่ำ มีโอกำสเกิดขึ้นค่อนข้ำงน้อย) 
3 ปำนกลำง 1 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ ไม่แน่ใจว่ำจะเกิดขึ้น) 
4 สูง  เกิดขึ้นเดือนละคร้ัง (หรือ คำดว่ำ น่ำจะเกิดขึ้น) 
5 สูงมำก เกิดขึ้นตลอดเวลำในกำรปฏบิัตงิำน (หรือ คำดวำ่เกิดขึ้นแน่นอน) 

หรือ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี่ 
1 น้อยมำก เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยในองค์กร และมีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน 

(Internal Control) ที่ป้องกันไว้แล้ว อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2 น้อย เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร แต่องค์กรมีกลยุทธ์ในกำรควบคุม

ภำยใน (Internal Control) ที่ป้องกันไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3 ปำนกลำง เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ แต่องค์กร  

ไม่แน่ใจในประสิทธิภำพในกำรป้องกันของกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน ( Internal 
Control) 

4 สูง เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
มีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) แต่มีประสิทธิภำพยังไม่เพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

5 สูงมำก เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
ไม่มีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ในกำรป้องกันเหตุกำรณ์เชิงลบ
นั้น และคำดว่ำเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึ้นในอนำคตแน่นอน 

 

 
ระด ับผลกระทบ (Impact) (ควำมร ุนแรง) ที่เก ิดจำกเหต ุกำรณ ์ที ่เก ิดขึ้น หร ือคำดคะเนว ่ำจะเก ิด

เหตุกำรณ์ นั้น ๆ และเม ื่อเก ิดขึน้แล้วจะเกิดผลกระทบ (ควำมรุนแรง) กับสิ่งต่ำง ๆ และควำมเส ียหำยทีเ่ก ิดขึ้น 
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ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอยีด 

1 น้อยมำก 
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มหำวิทยำลัย และภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

2 น้อย 

เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกร ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน แต่คำดวำ่มีระบบควบคุมภำยในทีป่้องกันไว้อย่ำงเข้มแข็งแล้ว จน
พฤติกรรมนี้ไม่น่ำจะสำมำรถแปลงวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนที่
ดีตำมบริบทของมหำวิทยำลัยได ้

3 ปำนกลำง 

เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกร ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนมหำวิทยำลัย ส่งผลให้เกิดกำรเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่ำว จนอำจ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนที่ดีตำมบริบทของ
มหำวิทยำลัย 

4 ค่อนข้ำงรุนแรง 
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรส่งผลเชิงลบต่อภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัย 
ต่อมุมมองของสังคมภำยนอกในวงกว้ำง จนอำจขัดขวำงและลดทอน
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  

5 รุนแรงมำก 

เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรส่งผลเชิงลบต่อภำพลักษณ์ที่ดีของ
มหำวิทยำลัยต่อมุมมองของสังคมภำยนอกในวงกว้ำง จนอำจขัดขวำงและ
ลดทอนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และกระทบต่อควำมยั่งยืนของมหำวิทยำลัย 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
       มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้ก ำหนดระดับของควำมเสี่ยงและเกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยมหำวิทยำลัยได้
ก ำหนดระดับของควำมเสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ ำ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

   2)  เกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ซึ่งมหำวิทยำสวนดุสิตได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงออกเป็น  ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ ำ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงดังนี้ 
 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูงมำก 15 - 25 
ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี

สูง 10 - 14 
ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป แต่ไม่จ ำเป็นต้องจัดกำรโดย
ทันท ี

ปำนกลำง 4 - 9 
ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ต่ ำ 1 -3 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยงไม่ต้องมี 
กำรจัดกำรเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 

 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

Degree of Risk = Impact x Likelihood 

Risk ต่ า 

Risk ปานกลาง

กลาง 

 

Risk สูง 

 

Risk สูงมาก 

 

Likelihood 
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Risk Matrix 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  
หรือท าให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ค่าระดับความเสี่ยง 

โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

กำรผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
ของมหำวิทยำลัยไปสู่วัฒนธรรม
ที่บุคลำกรและนักศึกษำมีควำม
ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบรำชกำรที่น ำไปสู่
องค์กรธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน 

1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร หน่วยงำนและ
ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรมีบทบำท
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบรำชกำรที่น ำไปสู่องค์กร 
ธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน 
2. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร หน่วยงำนและ
ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรก ำหนดทิศทำง 
นโยบำย กลยุทธ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรที่
น ำไปสู่องค์กรธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน 
3. กำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนภำยนอก ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือ กำรมีส่วนร่วมกับภำคส่วนในสังคมที่
ส่งเสริมพลังขององค์กรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำรที่น ำไปสู่องค์กรธรรมมำภิบำลอย่ำง
ยั่งยืน 
 
 

1. มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบและมีช่องทำง
กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
ที่เป็นรูปธรรม 
2.  มหำวิทยำลัยมีกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลำกร
สำยวชิำกำร และสำย
สนับสนนุ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ จรรยำบรรณ วินัย 
และหลักธรรมำภิบำลของ
มหำวิทยำลัย 
3. มหำวิทยำลัยมีกำรจัด
กิจกรรมกิจกรรมปลูกฝังและ
ปลุกจิตส ำนึกกำรเป็น
พลเมืองที่ดมีีวัฒนธรรม
สุจริตให้กับนักศึกษำ 
 

ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
2 (L) X 4 (I) = 8 
(ระดับปำนกลำง) 

 
หลังการบริหารความเสี่ยง 

2 (L) X 3 (I) = 6 
(ระดับปำนกลำง) 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควร
ต้องด าเนินการดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบริกำรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ำมำ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร
จัดท ำทิศทำงกำรผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กรของ
มหำวิทยำลัยที่น ำไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลำกรและ
นักศึกษำมีควำมตระหนัก
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2. เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรเผยแพร่
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัย กำร
เผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
มหำวิทยำลัยผ่ำนช่องทำง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

Social Media ของ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น 
3. จัดโครงกำรอบรมส่งเสริม
ธรรมำภิบำลและจริยธรรมของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
4. มหำวิทยำลัยจัดโครงกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
5. จัดท ำ/ ปรับปรุงมำตรกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลและ
จริยธรรมของบุคลำกรแล
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
สวนดุสิต 
6. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักศึกษำ เช่น ในระดับคณะ 
หน่วยงำน และส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 


