
              

                                                                               งานบริหารความเสี่ยง  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                                 งานบริหารความเสี่ยง  ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                               
     

ฉบบัที่ 2 ปี 2559 

หน้า 4 

คณะผู้จดัท า 
ที่ปรึกษา      : ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์ 
บรรณาธิการ : นายปฏภิาณ   แซ่หลิ่ม 
เรียบเรียง     : น.ส.วิรงรอง   ภูวิชัย 
ออกแบบ     :  น.ส.พกุิล       โสเจยยะ 

 

  
 

Reference 

 จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, มัทธนา พพิธเนาวรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ. การบริหารความเส่ียงอย่างมือ
อาชีพ. กรุงเพทมหานคร. ส านกัพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 

 ศนูย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลยัมหิดล. 2558. เอกสารจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้ท่ี 57  

 งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์. 2557. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร COSO ERM & 
Fundamental of Risk Management  

 ดร. ภาณุ เชาว์ปรีชา. 2558. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หวัข้อการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 

 

 
 
 
 
 

          ในฉบบัท่ีแล้วผู้อ่านได้ทราบถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงไปแล้วในฉบบันีจ้ึงจะขอกล่าวถึงการ
ค้นหาความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ทกุทา่นเข้าใจการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงมากย่ิงขึน้ 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก าหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงหรือหากเกิดขึน้และผลความเสียหายท่ีเกิดขึน้จะอยู่ใน
ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

ส าหรับการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ได้น าเอานโยบายด้านบริหารความเสี่ยงจากศูนย์บริหารจัดการความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล มาปรับใช้และเพื่อให้การด าเนินการมีความเช่ือมโยงกับการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลยั คณะฯจึงน ากรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM มาใช้ในการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยง  

 
 

COSO ERM  (  The Committee of Sponsoring Organization of the  

Treadway Commission Enterprise Risk Management) 
 
 
 

 
 

 
 

 

ฉบับต่อไป.....  
      “เคร่ืองมือการจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน” 
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              กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรเร่ิมจาก การค้นหาเพื่อระบุเหตุการณ์ ท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อการ
ด าเนินการขององค์กรเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาความเสี่ยง จึงมีการก าหนดประเภทของความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO Internal control และ ERM ร่วมกบับริบทขององค์กร ประเภทของความเสี่ยงหลกัท่ีพบในองค์กรสว่นใหญ่ มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ทัง้ความเป็นไป
ไมไ่ด้ของแผนกลยทุธ์หรือการไมส่ามารถบรรลตุามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดได้ซึง่ล้วนเป็นท่ีมาของความเสี่ยงด้านกลยทุธ์  

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหรือกระบวนการ
ท างาน หากเกิดขึน้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ความเสี่ยงนีส้่วนใหญ่จะพบมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เก่ียวข้องกับกระบวนการท างานท่ีทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ส าหรับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านนีไ้ด้แก่  
คน  เทคโนโลยี และกระบวนการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเงินท่ีจะสง่ผลกระทบทางลบตอ่มลูคา่ขององค์กรหรือเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการด้านงบประมาณของ
องค์กรภาครัฐ อย่างไรก็ตามแหลง่ท่ีมาของความเสี่ยงด้านการเงินมาจาก 3 ด้านหลกัๆ ดงันี ้1.ราคาตลาด เช่น  
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน  2.การกระท าของกิจการอื่นๆ ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานอื่น เช่น ผู้ขาย ลกูค้า คูค้่า  
3.การกระท าภายในองค์กร ความล้มเหลวของการบริหารจดัการองค์กร โดยเฉพาะสว่นท่ีเกิดจากบคุลากร กระบวนการ 
ระบบงาน 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ และ/หรือ 
กฎหมายในหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อหน่วยงานและองค์กร หากมีการละเมิด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตาม ปัจจัยท่ี
เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเกิดความเสี่ยง คือการท่ีกฎระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานถูกตีความมากกว่า 1 ทาง  
หรือมีบคุลากรไมป่ฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิตามไมค่รบ 

ในการพิจารณาแหล่งท่ีมาของความเสี่ยงนัน้ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทัง้ ปัจจัยภายใน เช่น แผนยุทธศาสตร์ 
กฎระเบียบ นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย  สภาพภมูิอากาศ โรคระบาดและ
อื่นๆ ส่วนใหญ่องค์กรมกัพิจารณาเพียงแค่ปัจจัยภายในโดยละเลยปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่ามีความส าคญัมาก
เช่นกนั 

 
 
 
 
 

 
 
 

    เมื่อทราบความเสี่ยง องค์กรควรประเมินความเสี่ยงเพื่อก าหนดความส าคัญก่อนหลังในการจัดการ
ความเสี่ยงรวมทัง้ช่วยก าหนดแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการประเมินความเสี่ยงควรพิจารณา ดงันี ้
1. สาเหตทีุแ่ทจ้ริงของความเสีย่ง เพื่อช่วยในการก าหนดแผนการจดัการความเสี่ยงได้ถกูต้อง 
2. ระดบัความเสีย่งเพื่อใช้ในการประเมินว่าความเสี่ยงใดส าคญัมากน้อย หรือเร่งด่วนเพียงใด ในแต่ละองค์กรจะมี

การก าหนดเกณฑ์ในแตล่ะระดบัท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสม หรือตามระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ส าหรับ
ระดับความเสี่ยงนัน้นิยมแบ่งเป็น 5 ระดับ จากน้อยท่ีสุดไปมากท่ีสุด โดยในการประเมินระดับความเสี่ยงจะ
พิจารณาจาก 2 มิติดงันี ้
 โอกาสเกิด Likelihood   คือ ความถ่ีท่ีมีโอกาสจะเกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ Impact   คือ หากเกิดความเสี่ยงจะมีผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

       ระดบัโอกาสเกิดและผลกระทบจะถูกน ามาพิจารณาร่วมกันใน Risk Map จึงท าให้ทราบว่าความเสี่ยงมีระดับ 
ความรุนแรงมากเพียงใด ควรด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงใดก่อนหลงั  

                  Risk Map  

 

      ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว าม เ สี่ ย ง
นอกเหนือจากการค้นหาความเสี่ยงและประเมิน
ความเสี่ยงแล้วการจัดการความเสี่ยงถือเป็นอีก
กระบวนการหนึง่ท่ีจ าเป็น 

 

ระดับความเสี่ยง ค าอธิบาย 

สงูมาก 
(โซนสีแดง) 

ความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้และ
ต้องจดัการอย่างเร่งด่วน  

สงู 
(โซนสีส้ม) 

ความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้และ
ควรจัดการอย่างเร่งด่วนรองลงมาจากความ
เสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง หากจัดการไม่ได้ความ
เสี่ยงอาจปรับระดบัสงูขึน้ 

ปานกลาง 
(โซนสีเหลอืง) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวงั และก ากบัดูแลมาตรการควบคุมที่มี
อยู่ให้ด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  

ต ่า 
(โซนสีเขียว) 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้   เนื่องจากมี
มาตรการควบคมุที่เพียงพอแล้วไม่จ าเป็นต้อง
เพิ่มแผนการจดัการความเสี่ยง 
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Risk 

Problem 


