
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมื่อการบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 



 

 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งม่ันที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  ด้วยการด าเนินพันธกิจทั้งด้าน
การศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การแข่งขัน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร และการบริหารความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี             

มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO - Enterprise 
Risk Management - Integrated Framework -2004 ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดเมื่อทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจตรงกัน มีการปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเอง 
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ส่วนที่ 1 ความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Corporate Risk)



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า 1 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 2.  เพ่ือให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของผลกระทบ 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  อันน าไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 
 3.  เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบ 

 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
           การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพราะนอกจากจะสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้แก่มหาวิทยาลัย 
ให้ความมั่นใจในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ให้ความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน  อันน าไปสู่ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า 2 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล 
เร่ือง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล 

……………………………………………. 
             เพื่อให้การบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลและ

สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความ ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้และ
ก่อให้เกิดความเสยีหายที่สง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั 

           อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 34 แหง่พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550 ประกอบกบั
มติคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงในการประชุมครัง้ที่ 28 เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554 จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัมหิดล ดงัตอ่ไปนี ้

1.  มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทัว่ทัง้องค์กรและเป็นไปตามแนว
ปฏิบตัิที่ดีและเป็นสากล โดยค านงึถึงมาตรฐานคณุภาพการศกึษา การวิจยั การบริการสขุภาพ และการบริการวิชาการ เพื่อการ
สร้างมลูคา่เพิ่มแก่องค์กร  

2.  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนกัและให้ความส าคญักับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยัและสว่นงาน ทัง้ที่เป็นความเสีย่งและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 

3.  มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งสม ่าเสมอ  

4.  มหาวิทยาลยัและส่วนงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการปฏิบตัิงาน
ปกติ  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 

                                                                               
       
 
 
                 ลงนามแล้ว                                                                                 

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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หน้า 3 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

              มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารความ
เสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร มีความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า 4 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
 

  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารจัดการความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย  

1)  พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการทบทวนเป็นประจ าและสม่ าเสมอในนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
2)  พิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัย 
3)  รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
4) อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
5)  ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
6)  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
7)  ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารจัดการความ
เสี่ยงส่วนงาน 

1)  พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
รวมถึงการทบทวนเป็นประจ าและสม่ าเสมอในนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
2)  พิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของส่วนงาน 
3)  รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
4)  อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
5)  ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
6)  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
7)  ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
บริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย   

1)  ให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในว่าได้มีการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
2)  ก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
3)  สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญและ
เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า 5 
 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล   1)  ให้ความเห็นชอบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญและมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี  
(Corporate Risk Owner)    

1)  ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญของทั้งมหาวิทยาลัย และท าให้มั่นใจได้ว่ามี
แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
2)  ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
3)  ส่งเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
มีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีฝ่าย /  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย  
(Risk Owner)    

1)  ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการก ากับดูแล และความเสี่ยงอ่ืนๆที่ส าคัญในแต่
ละภารกิจ และท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
2)  ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารส่วน
งาน/หน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนงาน /
หน่วยงานของตน 
3)  ส่งเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
มีประสิทธิภาพ 

คณบดี/ผู้อ านวยการส่วนงาน/
ผู้อ านวยการกอง  
(Risk Owner) 

1)  ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญของทั้งส่วนงาน และท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
2)  ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนงานได้มีการประเมินความเสี่ยง 
บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
3)  ส่งเสริมบุคลากรในส่วนงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงและปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานปกติ  
4)  ส่งเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
มีประสิทธิภาพ 

หัวหน้างานและพนักงานทุกคน  
(Risk Officer) 

1)  ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินการควบคุม และรายงานความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามล าดับชั้น  
2)  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและน าไปปฏิบัติ 
3) ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของระบบการควบคุมภายในในภาระงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง   1)  น าเสนอนโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2)  ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ทุกส่วนงานด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3)  จัดให้มีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 
4)  วิเคราะห์และประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางเพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
5)  ติดตามและเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้
ที่เก่ียวข้อง 
6)  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและระบบการบริหารความ
เสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
7)  สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานคุณภาพ เพ่ือการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
8)  สื่อสารและประสานงานกับศูนย์ตรวจสอบภายใน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
9)  จัดวางและให้ค าปรึกษาระบบการควบคุมภายใน 

ศูนย์ตรวจสอบภายใน   1)  ให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ใช้เพ่ือ
ลดความเสี่ยง 
2)  ให้ความมั่นใจว่ามีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมและมีการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
3)  สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
4) ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าความเข้าใจและวาง
แผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง(Risk Based Audit) 
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กรอบการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า 9 
 

 
ความหมายและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้นอาจมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การขยายตัวหรือการหดตัวทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเงิน ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น 

 โอกาส (Opportunity) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลในเชิงบวกที่
ส่งเสริมการรักษาและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร   

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ซี่งกระบวนการ
ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ และก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าการด าเนินงานในองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 

           การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise wide Risk Management) คือ การบริหารความ
เสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกัน ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจ สามารถน าไปใช้ร่วมกับส่วนอ่ืนๆในการบริหารองค์กร เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ เป็น
ต้น พิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

ส่วนงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

ในการก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องค านึงถึงหลัก SMART คือ 

Specific : มีความชัดเจน  

Measurable : สามารถวัดได้  

Achievable :  สามารถปฏิบัติได้  

Reasonable : มีความสมเหตุสมผล  

Time constrained : มีกรอบเวลา 
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2.  การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) 

เป็นการค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าแนกความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ 
            - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัย
ต่างๆที่ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้  
 ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาด แผนกล
ยุทธ์ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ส าเร็จ เช่น คน เงิน 
เครื่องมือ เป็นต้น 

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การด าเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้
ในการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ  

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ ท าให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้องที่น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร   

ตัวอย่างความสี่ยงด้านการเงิน  ได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลส าคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขาดทุนจากการลงทุน 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึง การที่กฎ ระเบียบ ที่ถูกก าหนดขึ้นไม่ชัดเจนต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ  

 
3.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นการประเมินเพ่ือหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้รับ โดยการประเมินให้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือเกณฑ์ที่ส่วนงาน
ก าหนดขึ้นเองภายใต้บริบทของส่วนงานแต่ควรให้สอดรับกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งการประเมินจะใช้ข้อมูลใน
อดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน  

      โอกาสเกิด (Likelihood)  หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด  
            ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และผลกระทบเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา และ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน   
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ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มหาวิทยาลัยยอมรับให้เกิดขึ้น
และคงอยู่โดยที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยยังด าเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขอบเขต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่างๆตามตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่แสดงไว้ในภาคผนวก  
              การจัดล าดับความเสี่ยง  เป็นการพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ  ซึ่งการ
ประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาผลกระทบทุกด้านแล้วเลือกผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงกับตารางเกณฑ์ผลกระทบที่แสดงไว้ในภาคผนวก 
หากระดับค่าคะแนนทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงใดไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ให้น าความ
เสี่ยงนั้นไปวางแผนบริหารจัดการโดยค านึงถึงต้นทนุที่ใช้ในการจัดการกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 
4.  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นการเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมผสานกัน ดังนี้ 
1)  การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  เป็นการที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินกิจกรรมใดๆเพ่ิม ใช้วิธีการ

ควบคุมท่ีมีอยู่เดิมในระดับความเสี่ยงทีม่หาวิทยาลัยยอมรับได ้
2)  การลดความเสี่ยง (Reduce)  เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับทีม่หาวิทยาลัยยอมรับได ้       
ตัวอย่างการลดความเสี่ยง เช่น การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ

บุคลากร เป็นต้น 
3)  การหลีกเลี่ยง (Avoid)  เป็นการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  ในการใช้กลยุทธ์นี้

อาจต้องพิจารณาด้วยว่าหากหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมแล้วมหาวิทยาลัยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่            

ตัวอย่างการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น 
4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง (Sharing)  เป็นการแบ่ง การโอนย้าย หรือกระจายความเสี่ยงให้กับบุคคลหรือ

องค์กรอื่น  
ตัวอย่างการถ่ายโอนความเสี่ยงเช่น การท าประกันภัย การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษา การจ้างเหมาท าความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย เป็นต้น 
 

 ในการประเมินทางเลือกของแต่ละกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารส่วนงานจะต้องประเมินจาก
ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ  

- ความคุ้มค่าของต้นทุนส่วนเพ่ิมที่ใช้ในการบริหารจัดการและผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมายัง
มหาวิทยาลัย 

- ความเป็นไปได้ของประสิทธิผลและความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
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 เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว สามารถน าไปจัดท าแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมการควบคุม
(Control Activities) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ (Risk Owner) 
รวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ 
 

 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังนี้ 
          1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ 
ตัวอย่างการควบคุมแบบป้องกัน  ได้แก่  การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย   การ
แบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน  การฝึกอบรมบุคลากร   
          2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถค้นหาความ
ผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา  
ตัวอย่างการควบคุมแบบค้นพบ  ได้แก่  การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน  การสอบทานการปฏิบัติงาน  การกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร  การตรวจสอบกล้องวงจรปิด 
          3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคย
เกิดข้ึนแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ า  
ตัวอย่างการควบคุมแบบแก้ไข  ได้แก่  การส ารองข้อมูล การจัดหาเครื่องส ารองไฟฉุกเฉิน   
         4.  การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ตัวอย่างการควบคุมแบบส่งเสริม  ได้แก่ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศเกียรติคุณ การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ 
 

ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
 กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีแดงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ส่วนงานอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเป็นการเร่งด่วนด้วยวิธีการลดหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง เพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรมีการติดตามผลรายเดือนหรือรายไตรมาส 

 กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้มที่มีระดับความเสี่ยงสูง ส่วนงานควรใช้วิธีการลดความเสี่ยง
ด้วยการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการติดตามผลทุก 6 เดือน 

 กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ส่วนงานควร
ใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้ แต่ให้เฝ้าระวังโดยติดตามทุก 6 เดือนหรือปีละครั้ง 
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5. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring) 
 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  การติดตามผลควร
ด าเนินการโดยผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงานเอง ในบางกรณีอาจให้ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก
ภายนอกส่วนงานช่วยในการติดตามเป็นครั้งคราวได้ 
            มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้งโดย 

- ครั้งที่ 1  เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือน
เมษายน 

- ครั้งที่  2 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน และจัดส่งรายงานภายใน
เดือนตุลาคม 

 ส าหรับส่วนงานสามารถก าหนดความถี่ในการติดตามทุก 1 เดือน  3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้  อย่างไรก็
ตามส่วนงานจะต้องจัดส่งรายงานผลการติดตามไปยังมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 
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การจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงานจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น 4 รายงาน ดังนี้  
              1. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงาน 
                  เป็นการสรุปให้เห็นถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่วนงานจะต้องบริหารจัดการ รวมถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายในภายในส่วนงานที่จะต้องท าการปรับปรุง 
              2. แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                  เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในส่วนงานว่ามีประเด็นใดที่ยังด าเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ง
จะต้องด าเนินเพิ่มเติมให้ครบถ้วนต่อไป 
              3. รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
                  เป็นการค้นหาปัจจัยและสาเหตุของความเสี่ยง ทบทวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ และประเมินความ
รุนแรงของผลกระทบกับความถี่ของการเกิด เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ 
             4. แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                 เป็นการน าความเสี่ยงที่ประเมินแล้วพบว่ามีระดับความเสี่ยงสูงมากมาก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการและก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และช่วงเวลาในการด าเนินการ 

 
(ตัวอย่างพร้อมค าอธิบายประกอบการรายงานแสดงไว้ในภาคผนวก) 
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ส่วนที่ 3 
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
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แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
 
              มหาวิทยาลัยได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework) ตามแนวทางCOSO ERM มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดให้ควรมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 
ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
           นอกจากนั้นยังแบ่งระดับของการบริหารความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ 

1. University Level Strategic Risk เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. Short-Term Risk เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 
3. Business Unit Risk เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในส่วนงาน 
4. Project Risk เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการวางแผนโครงการ 
 5. Functional Risk เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน
ตามปกติ 
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กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 .  การจั ด โครงสร้ า งกา ร 
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน  

- แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดีโดยค าแนะน าของทีม
บริหาร 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารความ
เสี่ยงส่วนงาน 

คณบดี/ผู้อ านวยการ ส่วนงาน 
โดยค าแนะน าของคณะกรรม 
การประจ าคณะ 

2 . ว า งกรอบแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 

- ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
- ก าหนดแนวปฏิบัติและรูปแบบการรายงาน 
- ก าหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง 
- ก าหนดเกณฑ์การวัดผลกระทบและโอกาสใน
การเกิดระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 - ก าหนดเกณฑ์การวัดผลกระทบและโอกาสใน
การเกิดระดับส่วนงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส่วนงานโดยความ
เห็นชอบ 

3. การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า
จะเป็นความเสี่ยง  

- ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยโดย
ค าแนะน าของรองอธิการบดี
ฝ่าย 

 - ระดับส่วนงาน พิจารณาตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส่วนงาน 

4. การประเมินความเสี่ยง - ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากข้อมูลในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ใน
อนาคต  

เจ้าของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) โดยความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 - ระดับส่วนงาน พิจารณาจากข้อมูลในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ใน
อนาคต   

เจ้าของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) โดยความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการ บริหาร
ความเสี่ยงส่วนงาน 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าอธิบายความหมายและความส าคัญของปัจจัยภายนอก 
 

ประเด็น ความหมาย 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factor) 

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น ปัจจัยผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ การเมืองทั้งจากใน
และต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวกับการวิจัย การศึกษา  การบริการสุขภาพ 
การให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

เศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ค่าครองชีพ การเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม 

กฎหมาย 
การแก้ไข ยุบเลิก กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา เป็นต้น 

งบประมาณ 
การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

การเมือง 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆ 
รวมถึงกลุ่มความคิดในสังคม ท าให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องของการ
บริหารประเทศ ส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องตอบสนองต่อการ
ขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มคนในสังคมและความต้องการของพรรคการเมืองที่
บริหารประเทศ 

สังคม ชุมชน 
เครือข่าย NGO 

ความคิดเห็น/ความรู้สึก ทัศนคติและวัฒนธรรมของสังคม ชุมชน เครือข่ายNGO และ
ประชาชน ที่มีต่อรูปแบบ วิชา หลักสูตร การวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องสะท้อน
ความต้องการที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

โครงสร้างประชากร 
การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ วิชา 
หลักสูตร การวิจัย ที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร เช่น การ
เปลี่ยนแปลงความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ(Demand Shift) 

การแข่งขัน 

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในแต่ละสาขา 
การพัฒนาดังกล่าวเป็นการเพ่ิมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
เช่น สัดส่วนของนักศึกษาที่เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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ประเด็น ความหมาย 

ประชาคมอาเซียน 

การรวมตัวของประเทศในอาเซียน เพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การเปิดตลาดแรงงาน รวมถึงทุน และการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงของประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

นโยบายภาคเอกชน 
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาคเอกชนที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการวิชาการ และอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 

Globalization 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา 

Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สิ่งแวดล้อม 
ความเสี่ยงจากสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปและแนวความคิดที่ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและ
การปฏิบัติงานขององค์กร และจะกระทบภาพพจน์และการด าเนินงานขององค์กร 

เทคโนโลยี 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการรูปแบบ วิชา หลักสูตร 
การวิจัย และความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย เช่น การเลือกคณะต่างๆ
จากนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 
 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เช่น ระดับโลก ระดับภูมิภาค ซึ่งสะท้อน
คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความเสี่ยงจากการจงใจ หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ท าให้องค์กรต้อง
สูญเสียผลประโยชน์ และความเสียหายที่ต้องชดใช้ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
จากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน รวมทั้งการที่บุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาขององค์กร 

Social Network 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารในปัจจุบันที่มีความรวดเร็ว การแสดงความ
คิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ไม่มีการไตร่ตรองและการสอบทาน จะส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ 

ส่ือ 
การเผยแพร่ข่าวสารของสื่อต่างๆทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ภัยพิบัติ 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย แผ่นดินไหว โรคติดต่อ
ร้ายแรง ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือการด าเนินงานขององค์กร 

การก่อการร้าย 
ความเสี่ยงจากการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร 
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 

ผ่านการเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่งมหาวิทยาลยัมหิดล 
ครั้งท่ี 51 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Measuring Impact) 
 

1. ด้านประสิทธิผล 

ระดับ 
ความรุนแรง 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Duration of 

Unplanned Downtime) 

ระดับ
คะแนน 

สูงมาก 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 

40 % 
มากกว่า 24 ช่ัวโมง 5 

สูง 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 

30-40 % 
มากกว่า 12-24 ช่ัวโมง 4 

ปานกลาง 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 

20-30 % 
มากกว่า 3-12 ช่ัวโมง 3 

น้อย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 

10-20 % 
มากกว่า 1-3 ช่ัวโมง 2 

น้อยมาก 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 10 % 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 1 

 
 
 

2. ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 

ระดับ 
ความรุนแรง 

มูลค่าความเสียหายทางการเงิน ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 5 

สูง มากกว่า 3-5 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 4 

ปานกลาง มากกว่า 1-3 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 3 

น้อย มากกว่า 0.5-1 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 2 

น้อยมาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 1 
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3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

มีผลกระทบ
ต่อ 

ถูกฟ้องร้อง / 
ร้องเรียน 

การน าเสนอข่าว 
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ระดับ

คะแนน 

สูงมาก มหาวิทยาลยั 
คดีขึ้นสู่ศาลและ 
ถูกตัดสินว่าผิด 

พาดหัวข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ /
หนังสือพิมพ์ / 

สื่อสังคมออนไลน ์

ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 65% หรือระดับ
ความไม่พึ งพอใจมากกว่ า 
25% 

5 

สูง หลายส่วนงาน คดีอยู่ในช้ันศาล 

กรอบข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ /
หนังสือพิมพ์ / 

สื่อสังคมออนไลน ์

ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
65 - 70%หรือระดับความไม่
พึงพอใจมากกว่า 15 - 20% 

4 

ปานกลาง 
เฉพาะภาย ใน

ส่วนงาน 
ออกสื่อ 

ข่าวระหว่างส่วนงาน / 
เวปบอร์ด 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
70 - 75%หรือระดับความไม่
พึงพอใจมากกว่า 10 - 15% 

3 

น้อย 
เฉพาะหน่วย 

งานภายในส่วน
งาน 

ภายในมหาวิทยาลัย 
ข่าวภายในส่วนงาน   

เวปบอร์ด 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
75 - 80% หรือระดับความไม่
พึงพอใจมากกว่า5 - 10% 

2 

น้อยมาก เฉพาะบุคคล ภายในส่วนงาน ข่าวภายในหน่วยงาน 
พึงพอใจมากกว่า 80% หรือ
ระดับความไม่พึงพอใจน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5% 

1 

 

 

4. ด้านความปลอดภัย 

ระดับความรุนแรง การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ระดับคะแนน 
สูงมาก มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต 5 

สูง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 

ปานกลาง 
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนมาก  
ต้องเข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน 

3 

น้อย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย / ส่งผลต่อสุขภาพ จ านวนน้อย 2 
น้อยมาก ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ 1 

 

 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ฉ 

เกณฑ์การวัดโอกาสในการเกิด (Measuring Likelihood) 
 

ระดับการเกดิ 
ความเสี่ยง 

โอกาสในการเกิด ระดับคะแนน 

สูงมาก 
โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายใน
รอบวันถึงสัปดาห์ 

5 

สูง 
โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้น
ได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน 

4 

ปานกลาง 
โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้น
แล้ว หรืออาจเกิดข้ึนได้ภายในรอบปี 

3 

น้อย 
โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น 
หรืออาจเกิดข้ึนได้ภายในรอบหลายปี 

2 

น้อยมาก 
โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน 
หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว หรือเป็นเหตุการณ์ 
100 ปีมีครั้ง 

1 
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 หนา้ ช 

 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ซ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 
 

 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ฌ 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง 

(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดท ารายงานวเิคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      

(10) ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณ์ความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุทีท่ าให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 

(13) ตัวชี้วัดความเส่ียง  หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 

(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้ 

(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามขอ้ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรง
ที่สุด 

(18) ระดับความเส่ียง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงทีม่หาวิทยาลัยก าหนดไว้ และระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า 

(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้
ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 

(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามข้อ (19) 

(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ญ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ฎ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 

 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      หนา้ ฏ 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏบิตัิการและรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง 

(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(4) เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หนว่ยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 

(6) เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 

(8) เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 

(9) ภารกิจดา้น/งาน หมายถึง  ภารกจิหลกัหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน  เช่น ภารกิจดา้นการวิจยั  ภารกจิด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      

(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเส่ียงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงเป็นความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณ์ความเสีย่ง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสง่ผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปจัจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

(12) ตัวชี้วดัความเสีย่ง  หมายถึง ตวัชี้วัดทีต่้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเส่ียง เช่น จ านวนขอ้ผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 

(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธกีารหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาทีว่างแผนวา่จะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาที่ด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 

(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจดัการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะหแ์ละการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเส่ียง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดบัโอกาสและผลกระทบระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเส่ียงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแลว้ 1 ปีงบประมาณ 

- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเส่ียง และระบวุ่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า 

(17) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนวา่สามารถท าให้ระดับความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แลว้หรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชีว้ัดความเส่ียงที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมเม่ือครบ
ก าหนดเวลา 1 ป ี หรือใช้ขอ้มูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทยีบ  


