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บทคัดย่อ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) 
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อสร้างรูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อประเมินความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 1) ศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และสัมภาษณ์แนวทางการบริหารความเส่ียง 
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียง 3) 
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารความเส่ียงวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. สภาพ แนวทางและกระบวนการ
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 8 ดา้น ประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ 3) การระบุเหตุการณ์   
4) การประเมินความเส่ียง 5) การตอบสนอง
ต่อความ เส่ี ยง  6) กิ จก รรมก ารควบ คุม     
ความเส่ียง 7) สารสนเทศและการส่ือสาร     
8) การติดตามประเมินผล และมีขั้ นตอน
ระบบในการด าเนินงาน  มีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ส านั ก ง าน กองน โยบ ายและแผน เป็ น
ผูรั้บผิดชอบประสานงานหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กับการบริหารความเส่ียง จดัท ารายงานต่อ
มหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยั 
 2. ผลการสร้างรูปแบบบริหารความ
เส่ี ย งข อ งมห าวิท ย าลั ย ร าช ภัฏ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีองค์ประกอบ        
7 อ งค์ ป ระกอบ  คื อ  1 ) ก ารน าอ งค์ ก ร                
2) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3) การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ 4) การประเมินความ
เส่ียง 5) การควบคุมความเส่ียง 6) สารสนเทศ
และการส่ือสาร 7) การติดตามประเมินผล 
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และผลการตรวจสอบ คุณ ภาพบ ริห าร     
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน 2 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นไป
ไดส้ามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นสถานการณ์จริง 
2) ด้านความเป็นประโยชน์มหาวิทยาลัย
สามารถเตรียมความพร้อมและรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงไดต้ลอดจนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง
เพิ่มมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารความเส่ียง, มหาวิทยาลัย
ราชภฏัในเขตกรุงกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

This study aimed to 1) Study the 
current conditions and methods in risk 
management that of Rajabhat Universities in 
Bangkok area, 2) construct a risk management 
model for Rajabhat Universities in Bangkok 
area and 3) evaluate the feasibility of the risk 
management model for Rajabhat Universities 
in Bangkok area. This mixed method study 
employed both qualitative and descriptive 
statistics to illustrate the findings. The study 

process comprised of 3 phrases: 1) reviewed 
of related literatures, principles, theories and 
researches, 2) conducted interviews about risk 
management and applied the results when 
constructing the risk management model, 
whereas 3) evaluate the feasibility of the risk 
management model through the analysis of 
quantitative data using descriptive statistic and 
the analysis of qualitative data using content 
analysis.  

The results of the research are as 
follows:  

1. The outline conditions and the 
processes of Risk Management for Rajabhat 
universities in Bangkok area consist of 8 
topics. 1) internal environment 2) objective 
setting 3) event identification 4) Risk 
Assessment 5) risk response 6) control 
activities 7) information and communication 
monitoring, In addition, there are the processes 
of implementation, a risk management board 
and internal controlling. Office of Plan and 
Policy Division is responsible for coordinating 
departments of the universities, collecting the 
documents involving risk managements and 
reporting to the universities and the university 
council.  

2. The results of the construction of 
Risk Management Model for Rajabhat 
universities in Bangkok area consist of 7 
topics. 1) Leadership 2) internal environment 
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3) objective setting 4) Risk assessment           
5) control activities 6) information and 
communication 7 monitoring, 
 3. The results of the assessment of 
Risk Management Model for Rajabhat 
universities in Bangkok area are at the high 
level of suitability 3 The results of the 
assessment of Risk Management Model for 
Rajabhat universities in Bangkok area show 
that the standard assessments used to assess 
the efficiency of Risk Management Model 
consist of 2 topics 1.Possibillity and practically 
2.Usefulness 
 
Keyword: Risk Management, Rajabhat 
University in Bangkok 
 
บทน า 
 การปรับเปล่ียนสถาบนัราชภฏัไปสู่
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ  มิ ใช่ เป็น เพี ยงการ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยงัเป็น
การปรับเปล่ียนด้านโครงสร้างวิสัยทัศน์ 
พนัธกิจ บทบาทหน้าท่ี ค่านิยม วฒันธรรม 
ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
ก ารบู รณ าก าร ภู มิ ปั ญญ าท้ อ ง ถ่ิ น แล ะ          
ภู มิ ปัญญาสากล ตามภารกิจท่ีก าหนดไว ้     
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ .ศ . 2547  มาตรา 7  ส รุปสาระได้ดัง น้ี        
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ

ปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย ัง่ยืน
ของป วงชน  มี ส่ วน ร่วม ในการจัดก าร
บ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย ั่งยืน  โดย มี ว ัต ถุป ระส งค์ เพื่ อ ส่ ง เส ริม
การศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงการท าวิจยัการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีท านุบ า รุงศิลปะและ
วฒันธรรมผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
  ผูว้ิจยัไดท้บทวนประเมินความเส่ียง
ของประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2545-2559) พบว่า ประเทศไทย
จะตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ความเส่ียงอย่าง
รุน แรงและหนั กห น่ วง  จึ งจ า เป็ น ต้อ ง
เต รี ย ม ก า ร ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศชาติมีความ
มั่นคงแข็งแรง พ ร้อมท่ีจะ เผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 6 ประการ 
ดือ การบริหารภาครัฐท่ีอ่อนแอ โครงสร้าง
ทางเศรษฐ กิจ ท่ี ไม่ ส ามารถรองรับการ
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โครงสร้างประชากร
ท่ีมีวยัสูงอายุเพิ่มข้ึนค่านิยมท่ีดีงามเส่ือมถอย
ประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน การเปล่ียนแปลง
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ประเทศไทยยงัคง
มีความเส่ียงดา้นความมัน่คง 
   ลักษณะองค์กรของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล โดยมีสภา
ม ห าวิ ท ย าลั ย เป็ น อ งค์ ก ร สู ง สุ ด แ ล ะ
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มหาวิทยาลยัราชภฏัยงัเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการโดยหลักการ
ดงักล่าวน้ี มหาวิทยาลยัราชภฏัจึงเป็นองคก์ร
วิชาชีพท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือความช านาญ
ในการบริหารจดัการ โดยอาศยัฐานความรู้ 
ความ เช่ี ยวชาญ  มาตรฐาน เฉพาะทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนแนวทางการกระจายอ านาจ
การบริหาร และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นส่วนราชการ
ภาครัฐในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงตอ้งเป็น
ตัวจักรในการขับเคล่ือนระบบการบริหาร
ราชการให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
ราชการตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก .พ .ร.) ส านักนายก รัฐมนตรี
ก า ห น ด ไ ว้ ภ า ย ใ ต้ บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  (ฉบับ ท่ี  5) พ .ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหาร
กิ จก ารบ้ าน เมื อ ง ท่ี ดี  พ .ศ . 2 5 46  แ ผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบขา้ราชการไทย 
(พ.ศ. 2551-2555) รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภฏัแต่ละแห่ง
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมทั้งการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารมหาวทิยาลยั
ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
 การเป็นองค์กรท่ี มีสมรรถนะสูง
จะตอ้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการ

จดัรูปแบบการบริหาร น ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการก าหนด
ก ระบ วน ก ารวัด แ ล ะป ระ เมิ น ผลต าม
ยุทธศาสตร์ซ่ึงต้องอาศัยเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการซ่ึงหมายถึง “การบริหารความ
เส่ียง” (Risk Management) ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้ก าหนดนิยามและระบุบทบาท
ของการบริหารความเส่ียงไว ้ดงัน้ี 
 “การบ ริหารความ เส่ี ยง” จึง เป็น
เค ร่ืองมือส าคัญในการประเมินประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวมทั้ งประเมินวตัถุประสงค์
คุณภาพการใหบ้ริการ โดยมีการน าระบบการ
บริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยุกต์ใช้อย่างมี
ระบบและเป็นกระบวนการ ให้มีการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายและเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้ งมีการ
ก าหนดตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน มีการ
ว ัดผลและประเมินผลในทุกระดับตั้ งแต่ 
ระดบับุคคล ระดบัผูบ้ริหารจนถึงองค์กรใน
ภาพรวม” 
  เม่ือผูว้ิจ ัยได้ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพฯ 
ไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง โดยอาศยั
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้ น  
แต่ยงัไม่มีการก าหนดแนวทางให้การบริหาร
คว าม เส่ี ย งไป  บู รณ าก ารกับ น โยบ าย  
ยทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์  พนัธกิจของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏใน เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึ งต้อง
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สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ห ลัก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารบ ริห าร กิ จก าร
บ้านเมืองท่ีดี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
พัฒ น าระบ บ ราชก าร  (ก .พ .ร .) ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (จริพร สุเมธีประสิทธ์ิ. 2552) 
 ผูว้จิยัมีความตอ้งการจะสร้างรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลกัการ
บริหารความเส่ียงเช่ือมโยงกับหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานครให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การด าเนินการ รวมถึงสามารถตรวจสอบการ
ท างานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนและ
จะท าใหก้ารด าเนินงานบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งเป็นระบบเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง ต่อ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร
และเพื่อน าผลมาเป็นแนวทางของรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงใหก้บัสถาบนัการศึกษา
หรือองคก์รต่างๆ 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่ อส ร้างรูปแบบการบ ริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาสภาพและ
แนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีตอ้งการ
คือข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารความ
เส่ียงของมหามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนั 

ขั้นตอนที ่2 การสร้างรูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีได้มาจากการเอกสารคู่ มือและรายงาน
ประจ าปีการบริหารความเส่ียง  การสัมภาษณ์ 
5 คน และการตอบแบบสอบถาม 285 คน 
ผู ้บ ริห ารม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภัฏ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร และการประเมินความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบฯโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 ขั้นตอนที ่3 การประเมินรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราช
ภฏัในเขตกรุงเทพ มหานคร ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์  จากผูอ้  านวยการ
ส านกักองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 5 คน   
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(ภาพประกอบท่ี 1 รูปแบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร) 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยรูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ดงัน้ี 
 1. การศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่    
  1.1 สภาพการบริหารความเส่ียง
ของมหาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมมีการด าเนินการโดยการก าหนด
แนวทางปฏิบติัเพื่อให้องค์กรมีระบบในการ
บริหารความเส่ียงเพื่อลดหรือป้องกันความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคต มีการจดัการการ
บริหารความเส่ียงโดยก าหนดกระบวนการ
บ ริห ารความ เส่ี ยงเป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งองคก์ร ให้ผูบ้ริหารปฏิบติัและใช้
เป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงไปใน
ทิศทางเดียวกนั จดัท าคู่มือการบริหารความ
เส่ียง มีการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความ เส่ี ยงโดยมีการทบทวนสม ่ าเสมอ         
มีโครงสร้างสายงานรับผิดชอบตามล าดบัขั้น
ตั้งแต่สภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการบริหาร
ค ว าม เส่ี ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ด าเนินงานโดยมีผูอ้  านวยการกองนโยบาย
และแผน เป็นกรรมการและ เลขานุ การ 
หน่วยงานจดัการศึกษา เช่น คณะ ภาควิชา/
เทียบเท่า วิทยาลยั ศูนย ์หน่วยงานสนบัสนุน
การศึกษา เช่น ส านักงานอธิการบดี กอง/
เทียบเท่า หน่วยงานอ่ืนๆ  

  1.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพฯ 
ด าเนินการบริหารความเส่ียงจากแนวทางการ
จดัการท าแผนบริหารความเส่ียงของ ก .พ.ร. 
และแนวทางการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง
ของ สกอ. มีผูอ้  านวยการกองนโยบายและ
แผน เป็นกรรมการและ เลขานุ การ เพื่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จัดท าคู่ มือการบริหารความเส่ียงแนวทาง
ปฏิบัติ มาตรการควบคุม แบบฟอร์มต่างๆ 
ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารพิ จ ารณ าค ว าม ส า เร็ จ          
ของแผนการบริหารความเส่ียง ร่างนโยบาย 
ให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังาน ประสานกบั
หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสาย
สนับสนุนการศึกษา เพื่ อจัดท าแผนการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยงาน เสนอแนว
ป ฏิบั ติ ให้ ส ภามห าวิท ยาลัยท ราบและ
พิจารณา 
  1.3 แนวทางการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร
ในอนาคต สภาพการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์ประกอบท่ี  8 การ
ติดตามประเมินผล รองลงมาคือ องค์ประกอบ
ท่ี  6 กิ จ ก ร รม ก ารค วบ คุ ม ค ว าม เส่ี ย ง 
องค์ประกอบท่ี  3 การระบุเหตุการณ์  และ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย ต ่ า สุ ด  คื อ 
องคป์ระกอบท่ี 4 การประเมินความเส่ียง  
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  1.4 กระบวนการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มีการบริหารความเส่ี ยง  8 ด้าน  มี
ขั้นตอน การบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีกองนโยบาย
และแผนเป็นศูนย์กลางประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ จัดประชุมช้ีแจงท าความ
เขา้ใจ จดัท าคู่มือ รวบรวมแผนบริหารความ
เส่ี ย งจากห น่ วยงาน เป็ น ภ าพ รวมของ
มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประสานไปหน่วยงานจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง รวบรวมแบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงานติดตามและประเมินผล จดัท า
รายงานสรุปการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการเพื่อพิจารณาทุก 3, 6, 9 และ 12 
เดือน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในจดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
รอบ 12 เดือน เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต                  
กรุงเทพมหานคร   
  2.1 รูปแบบการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1 การน า
องค์กร  2 สภาพแวดล้อมองค์กร  3 การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ 4 การประเมินความ

เส่ียง 5 การควบคุมความเส่ียง 6 สารสนเทศ
และการส่ือสาร 7 การติดตามประเมินผล   
  องค์ประกอบท่ี 1 การน าองค์กร
เป็นการก าหนดโดยผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ห รือหัวหน้าห น่วยงาน  ประกอบด้วย 1
วสิัยทศัน์ 2 พนัธกิจ 3 ยทุธศาสตร์ 4โครงการ 
  องค์ประกอบท่ี 2 สภาพแวดลอ้ม
องคก์ร ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
   1) ก าห น ด น โ ย บ า ย ก า ร
บริหารความ เส่ี ยง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2) ก าห น ด น โ ย บ า ย ก า ร
บริหารความเส่ียงอย่างครอบคลุม เน้นการมี
ส่วนร่วม โปร่งใส 
   3) แ ต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ 
ก าหนดหน้าท่ี คุณสมบติั วาระของต าแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  องค์ประกอบท่ี  3 การก าหนด
วตัถุประสงคป์ระกอบดว้ย ดงัน้ี  
   1) ก าหนดวตัถุประสงค์การ
บริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และยทุธศาสตร์ 
   2) ผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องในการ
ก าหนดวตัถุ ประสงคก์ารบริหารความเส่ียง 
   3) การก าหนดวตัถ์ประสงค ์ 
มีความชดัเจนอาศยัหลกั “SMART” และตาม
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติั 
5 ปี 
  องค์ประกอบท่ี 4 การประเมิน
ความเส่ียง ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
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   1) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
   2) ก าหนดเหตุการณความ
เส่ียงครอบคลุมทุกด้าน โดยการระดมสมอง 
การสอบถามแบบ check list การวิเคราะห์
จากขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
   3)  มีการระบุความเส่ียงด้าน
กลยทุธ์และดา้นอ่ืนๆ    
   ก ารป ร ะ เมิ น ค ว าม เส่ี ย ง 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
   1)  มี ก ระบ วนก ารจัด ก าร
ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
   2) มห าวิท ยาลัยพิ จ ารณ า
ล าดับ ความ เส่ี ยง ท่ี อาจเกิด ข้ึนและก าร
ประเมินมาตรฐานการควบคุม 

  3) ด าเนินการประเมินความ
เส่ี ยงโดยการพิ จารณ าโอกาส เกิดความ
เสียหายและผลกระทบ 

  4) ด า เนิ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการความเส่ียงโดย 
พิจารณาจากผลการประเมินมหาวิทยาได้น า
ความถ่ีความรุนแรงความไม่แน่นอน ของการ
เกิ ด เห ตุ ก าร ณ์ ค ว าม เส่ี ย งม าพิ จ ารณ า
ประกอบการประเมินความเส่ียง 

  การตอบสนองความ เส่ี ยง 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

  1) คณ ะกรรมการบ ริห าร
ความเส่ียงมีการประชุมก าหนดกลยุทธ์ใน
การ ตอบสนองต่อความเส่ียง 

  2)  คณ ะกรรมการบ ริห าร
ความเส่ียงตอบสนองกบัความเส่ียงโดย การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง การควบคุมความเส่ียง 
การยอมรับความเส่ียง การถ่ายโอนความเส่ียง 

  3) คณ ะกรรมการบ ริห าร
ความเส่ียงจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 องค์ประกอบท่ี  5 การควบคุม
ความเส่ียง ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

  1) ด าเนินการประชุมเพื่อระบุ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มูลการบริหารความ
เส่ียง 

  2) วางแผนจดัการความเส่ียง
อยา่งครอบคลุม 

  3) มีการจดักิจกรรมตามแผน
ความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด 

  4) มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ควบคุมความเส่ียง 

 องค์ประกอบท่ี  6 สารสนเทศ
และการส่ือสาร ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

  1) ก า ห น ด ก า ร เผ ย แ พ ร่
รายงานผลการบ ริห ารความ เส่ี ยงอย่าง
หลากหลาย 

  2) มี ระบบ ส่ื อส ารในการ
บริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน 

  3) อ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ 

  4) มีการจัดท าหนังสือสรุป
รายงานใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยัทราบ 

  5) มีการเผยแพร่รายงานผล
การบริหารความเส่ียง 
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  6) มีกลไกลหรือช่องทางให้
เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

 องค์ประกอบท่ี  7 การติดตาม
ประเมินผล ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

  1) มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบติัตามแผน 

  2) ด าเนินการติดตามและเฝ้า
ระวงัความเส่ียง 

  3) ก าหนดให้มีการรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลยัและ
ระดบัหน่วยงาน 
 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั
ราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 7 องค์ประกอบ ในภาพรวม อยู่ในระดบั
มากเม่ือ พิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 
องค์ป ระกอบ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยม าก ท่ี สุ ด  คื อ 
องคป์ระกอบท่ี  4 การการประเมินความเส่ียง 
และองค์ประกอบท่ี มีค่ าเฉ ล่ียต ่ า สุด  คือ 
องคป์ระกอบท่ี 5 การควบคุมความเส่ียง  
 3. การประเมินรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัความเป็นไปไดแ้ละ
ความเป็นประโยชน์ ในภาพรวม พบว่า (1) 
ความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกองค์ประกอบโดยมีค่าเฉล่ีย
องค์ประกอบท่ี  4  การประเมินความเส่ียง
สูงสุด และค่าเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี   5 การ 

ควบ คุมความ เส่ี ยง  ต ่ าสุ ด  (2) ความ เป็น
ประโยชน์ ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
องค์ประกอบท่ี  7 การติดตามประเมินผล
สูงสุดและค่าเฉล่ีย องคป์ระกอบท่ี  5 การระบุ
ความเส่ียง ต ่าสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  ผู ้วิจ ัยน าประเด็น
ส าคญัมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎใน เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  
ส ภ าพ ของก ารบ ริห ารความ เส่ี ย งข อง
มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ี เป็นเพราะย ังไม่
ป รากฏ ว่ ามห าวิท ย าลัย ราชภัฎ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร  มีรูปแบบการบริหารความ
เส่ียงมาก่อน  แต่ยงมีการด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงนั่นแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
ราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  ทั้งน้ี
เป็ น เพ ราะว่ าก ารบ ริห ารก าร ศึกษ าใน
มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  เกณฑ์
ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัและเกณฑ์
การประกนัคุณภาพภายในของส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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องค์การมหาชน (สมศ.)  ซ่ึงมีการบริหาร
ความเส่ียงเป็นตวับ่งช้ีส าคญัตวัหน่ึงในการ
ประกนัคุณภาพของการจดัการศึกษา  ดงันั้น 
จึงเป็นสาเหตุให้มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานคร เห็นความส าคัญและ
ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากเพื่อแสดงถึงความ
มีคุณภาพของการจดัการศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ มานิต  บุญประเสริฐ และ
คณะ (2549: 10) ท่ีกล่าวไวว้่า การบริหาร
การศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาควรให้
ค วามส าคัญ ใน ด้ าน คุณ ภ าพ  ซ่ึ ง ถื อ ว่ า         
เป็น เร่ืองหลัก ในการจัดการอุดม ศึกษา       
เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและความคาดหวงั
ขององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งต่อการอุดมศึกษาและ
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฎั 
  ดา้นแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เฉพาะกลุ่มท่ีเป็น
มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีด าเนินงานเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best  Practices) 
พบว่า แนวทางการบริหารความเส่ี ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 
ได้แ ก่  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร         
2) การก าหนดวัตถุประสงค์   3) การระบุ
เหตุการณ์  4) การประเมินความเส่ียง  5) การ
ตอบสนองต่อความเส่ียง 6) กิจกรรมการ
ควบคุมความเส่ียง 7) สารสนเทศและการ
ส่ือสาร และ8) การติดตามประเมินผล ทั้งน้ี  
การท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้แนวทางการบริหาร

ความเส่ียงดงักล่าว  อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้  และลุ่มลึก
ในเร่ืองของการบริหารจดัการกบัความเส่ียง  
และมีประสบการณ์ในการบริหารงานใน
ระดบัอุดมศึกษาจนเป็นแบบอย่างท่ีดี จึงเห็น
วา่แนวทางทั้ง  8 องคป์ระกอบเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิผล
ในมหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีมหาวทิยาลยั
ราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร ก าลงัด าเนินการ
ในเร่ืองการมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และด้านการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของงาน
บริหารความเส่ียง ซ่ึงการมีการประเมินและ
การตอบสนองต่อความเส่ียงของมหาวทิยาลยั
ราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร ยงัด าเนินการ
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึ งสอดคล้องกับ 
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2545: 129) 
ได้ช้ีชัดว่าการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาให้มี
มาตรฐานท่ี ใกล้ เคี ยงกันมากข้ึน จึงควรมี
นโยบายการส่งเสริมและเก้ือกลูการใชป้ระโยชน์
ในทรัพยากรระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ และสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยกนั ในรูปแบบ
ต่างๆ ภายใตผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม
ซ่ึงกนัและกนั 
  จะเห็นได้ว่าแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
ก รุง เทพ มห านคร  ทั้ ง  8 อ งค์ป ระกอบ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ    
รักเล้ียง (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการ
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บริหารความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีขั้นตอนด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความ
เส่ียงของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนขั้นตอนท่ี 
2 สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและ
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนผล
การศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารความเส่ียง
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 
1) การก าหนด นโยบายการบริหารความเส่ียง 
2) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 3) ขอบข่ายงานการบริหารความเส่ียง 
และ 4) กระบวนการบริหารความเส่ียงและ 
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  พบว่า มีองค์ประกอบ  4 
องคป์ระกอบ คือ 1) การก าหนดนโยบายการ
บริหารความเส่ียง 2) โครงสร้างคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 3) ขอบข่ายงานการบริหาร
ความเส่ียง 4) กระบวนการบริหารความเส่ียง 
และผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก  โดย
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนมีความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้และมีความเป็นประโยชน์ในระดบั
มาก   
 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา่ รูปแบบการบริหาร

ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  มี อ งค์ ป ระ ก อบ  7  
องค์ประกอบ  คือ ได้แก่ 1) การน าองค์กร    
2) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3) การก าหนด
วัตถุประสงค์   4)  การประเมินความเส่ี ยง         
5) การควบคุมความเส่ียง 6)  สารสนเทศและ
การส่ือสาร และ7)  การติดตามประเมินผล  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ
โดยความ เห็นของผู ้เช่ี ยวชาญ ท่ี เป็นไป        
ในทิศทางเดียวกันว่ารูปแบบการบริหาร 
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนมีความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลยันเรศวร (2533 : 
17-35)  ท่ีกล่าวถึง แนวทางการบริหารความ
เส่ียงประกอบดว้ย การก าหนดนโยบายของ
การบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหาร  
การบริหารความเส่ียง  และกระบวนการ
บริหารความเส่ียง สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เวส เตอ ร์แมน  (George Westerman. 2006)    
ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองการบริหารความเส่ียง
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความจ าเป็นใน
คุณค่ากลยทุธ์ทางธุรกิจ และเบญ็จมาศ  ฮะยิม้  
(2549: 212) วิจยัเร่ือง การศึกษาการควบคุม
ภายในโดยการประเมินตนเอง (Control self-
assessment: CSA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงพบว่าการบริหารความ
เส่ียงต้องสอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบติัของการาควบคุมภายในโดยตอ้งมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีการจดัวาง
ระบบควบคุมภายในและการประเมินตนเอง
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โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัอุดม 
ศึกษามาประยกุตใ์ช ้
 3. ผลการประ เมิ น รูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการประ เมิ น รูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม
รูปแบบมีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ 
โดยองค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและองค์ประกอบ  ทั้ งน้ี เพราะ
องคป์ระกอบทั้ง 7 เป็นองคป์ระกอบหลกั ใน
การบริหารจดัการสถาบนั  มีความครอบคลุม
ภารกิจการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความ
ชัด เจน ในการก าหนดนโยบ ายก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียง
ท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูป้ฏิบติัได้
อย่างดียิ่ง  ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบถูกสร้าง
และพัฒนาข้ึนจากข้อมูลพื้นฐานท่ีถูกต้อง  
เหมาะสมตามหลกัและกระบวนการการสร้าง
และพฒันานวตักรรม โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการ
พัฒนาเป็นข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย ท่ี
เก่ี ยวข้องเป็ น ท่ี ยอม รับและ เช่ื อ ถือจาก
ผลการวิจยั  ผ่านการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู ้บ ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ระดบัสูง และผูเ้ช่ียวชาญมี
ความลุ่มลึกในศาสตร์การบริหารความเส่ียง
ขององค์กรเป็นผู ้ช่วยกลั่นกรอง ตลอดจน

รูป แบบ ท่ี ส ร้ าง ข้ึ น ผ่ าน ก ระบ วน ก าร
ตรวจสอบคุณภาพท่ีมีมาตรฐานและหลาย
ขั้ นตอน และในแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนประกอบไปด้วยแนว
ปฏิบติัท่ีชัดเจนสร้างความเข้าใจแก่ผูป้ฏิบติั
ได้อย่างดียิ่ง จึงท าให้รูปแบบมีความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก และมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ขนิษฐา  ชัยรัตนาวรรณ (2558) ได้วิจยั
เร่ือง การพัฒนากระบวนการบริหารความ
เส่ียงในการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน: การประยกุตใ์ช้
มาตรฐานการบริหารความเส่ียงสากล  ISO 
31000 ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงในการจดัการเรียนการสอนของ
ภ าควิ ช าในส ถ าบัน อุ ดม ศึ กษ าเอกชน 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1 การ
เตรียมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงประกอบ 
ดว้ย การเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ 1) นโยบาย
การบริหารความเส่ียง 2) วตัถุประสงค์ของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง 3) คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงพร้อมระบุบทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 4) คู่มือการใชก้ระบวนการ
บริหารความเส่ียง และ 5) ผูส้อนและ/หรือผู ้
ปฏิบัติ  การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับ  การด าเนินการบริหารความเส่ียง 
และการด า เนิ น ก ารบ ริห ารความ เส่ี ย ง          
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การก าหนดวตัถุประสงค์
แ ล ะส ภ าพ แวดล้ อ ม ภ ายน อก -ภ าย ใน            
2) การระบุความเส่ียง 3) การวิเคราะห์ความ
เส่ียง 4) การประเมินความเส่ียง 5) การจดัการ
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ความเส่ียง 6) การท าความเข้าใจและลงมือ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง  7) การ
ติดตามผล  และ  8) การทบทวน  โดยมีการ
ส่ือสารและการให้ค  าแนะน าร่วมอยูร่ะหว่าง
ขั้ น  ตอนการก าหนดวัต ถุประสงค์และ
สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน จนถึงการ
จัดการความ เส่ี ยงเพื่ อให้ มีความชัด เจน     
และสามารถสร้างแผนบริหารความเส่ียง    
ได้อย่างสมบูรณ์และถูกตอ้ง 2 การประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เส่ียงในการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา 
จากการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใช้ พบว่า กระบวนการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับแนวทาง 
ก ารด า เนิ น ก ารบ ริห ารความ เส่ี ย ง ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
2) ด้านความเป็นไปได้ โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติท่ี เป็นท่ียอมรับส าหรับผูป้ฏิบัติงาน   
ขั้นตอนการด าเนินงานสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
โดยแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานการบริหาร
ความ เส่ี ยงส ามารถน าไปป ฏิบั ติ ได้ ใน
สถานการณ์จริง 3) ดา้นความเป็นประโยชน์ 
ภาควิชาสามารถเตรียมความพร้อมและ

รองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เก่ียวกับการจดัการเรียนการ
สอนได้ อีกทั้ งยงัท าให้ผูเ้ก่ียวข้องมีความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหาร
ความเส่ียงเพิ่มข้ึน และสามารถด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและ 4  ดา้นความถูกตอ้ง ขอ้มูล
มีคุณภาพเช่ือถือได้ ท าให้มีรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้  
 ดงันั้น องค์ประกอบ 7  องค์ประกอบ 
จึงมีความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
แ ก่การ ท่ี จะน า รูปแบบไปใช้ได้จ ริงใน
รายละเอียดของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี
แนวทางแนวปฏิบติัและรายละเอียดท่ีอธิบาย
ไ ว้ มี ค ว าม ชั ด เจ น  ง่ า ย ต่ อ ก ารป ฏิ บั ติ  
ครอบคลุมภารกิจของการบริหารงานใน
มห าวิท ย าลั ย ร าช ภัฏ ทุ ก ภ ารงาน แล ะ
สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาท่ี เกิด ข้ึนใน
สถาบนัมหาวิทยาลยัราชภฏั จึงเป็นรูปแบบ  
ท่ีสามารถจะช่วยให้การบริหารความเส่ียง     
ในมห าวิท ย าลัยราชภัฏ เกิ ดป ระโยช น์           
มีประสิท ธิภาพ  บังเกิดประสิท ธิผล ท่ี ดี        
ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ไดอ้ยา่งดียิง่ 
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