รายงานผลการเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
“การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558
ณ หองประชุมเทาทอง 2 ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
จากการเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ “การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกํา กับของ
รัฐ” สรุปเนื้อหาสาระจากการเขารวมสัมมนาไดดังนี้
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารความไมแนนอน (เราตองคาดคะเนวาเหตุการณจะเกิดหรือไมเกิด และเตรียม
มาตรการรองรับถาเหตุการณนั้นเกิดขึ้น)
มหาวิทยาลัยจะมองความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเพียงดานเดียวไมพอ ตองมองความเสี่ยงจากภายนอกที่จะสงผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งหนวยงานอาจยังใชมุมมองในการหาความเสี่ยงจากภายใน ซึ่ง ในการมองความเสี่ยงยังมอง
ความเสี่ยงในอนาคตนอยไป
ตัวอยางความเสีย่ ง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนชวงเวลาการศึกษาตาม AEC เชน การทํากิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษาจากฤดูรอน
มาเปนฤดูฝนการออกไปทํา กิจกรรมเปนชวงที่ฝนตกอาจกอใหเกิดความไมสะดวก และเปนอันตรายกับนักศึกษาได และ
การปรับชวงเวลาการจบการศึกษาอาจทําใหนักศึกษาเสียโอกาสในการสมัครสอบเขารับราชการหรือการไดงานทําชาออกไป
การที่มหาวิทยาลัย/หนวยงานคนหาความเสี่ยงเจอหรือมีความเสี่ยงอยู ไมไดหมายความวาหนวยงานนั้นมีความผิด
แตทําใหมหาวิทยาลัย/หนวยงานทราบวามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบาง และสามารถเตรียมรับมือได
การบริห ารความเสี่ยงถาจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ควรมีการทํางานเปนทีมไมแบง Section เยอะ ไมแบงผูรับผิดชอบ
หลายหนวยงาน เพราะจะทําใหการบริหารความเสี่ยงไมบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือจัดการความเสี่ยงไมได
มองความเสี่ยงแบบ 4 มิติ
1) External 2) Future
3) Internal 4) Past
เขาใจระดับของการวางแผนบริหารความเสี่ยงและเปาหมายขั้นถัดไป
1. วางแผนงานเปนขั้นตอน โดยระบุผลลัพธ สิง่ ที่ตองจัดเตรียมเพื่อลดความเสี่ยง การดําเนินการตางๆ โดยสังเขป
2. วางแผนงานหรือโครงการตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนของความเสี่ยง
3. วางแผนเชิงรุกโดยคาดการณความเสี่ยงลวงหนาหรือประเมินโอกาส พรอมเตรียมการปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในระยะสั้น
4. วางแผนงานที่มคี วามเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานระหวางโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วางแผนงานที่มผี ลกระทบระดับกวางโดยคาดการณลวงหนาและเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกันและแกไข
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาว
Keywords : Cause Condition Consequence
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Cause คือ การมองใหออกวาอะไรคือตนทางของความเสี่ยง อะไรเปนสาเหตุของความเสี่ยง โดยอาจจะใชวิธีการ
ตั้งคําถาม Why Why Why หลายๆ ครั้งเพื่อใหทราบตนทาง และสาเหตุที่แ ทจริง อยาหยุดการคนหาสาเหตุที่ส าเหตุแรก
เพราะอาจจะทําใหเราไมทราบสาเหตุที่แทจริงของความเสี่ยงนั้น
Condition คือ การตั้งเงื่อนไข กฎ ระเบียบ กรอบ พันธกิจ นโยบาย เราไมควรเอาสิ่งเหลานี้มาตัง้ เปนความเสี่ยง
เพราะอาจจะทําใหเราไมสามารถจัดการความเสี่ยงได
Consequence คือ เราตองคาดการณใหออกจากความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นวามีผลกระทบอะไรบาง
ความเสี่ยงสําคัญที่องคกรควรระวัง ไดแก
1. ความเสี่ยงทาง Social Network คือ ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร และไมนา เชื่อถือ เชน มีคนโพสขอความ
และตอทายวาเปนคนของหนวยงานนี้ อาจทําใหหนวยงานไดรับความเสียหายได
2. ความเสี่ยงทาง
-The Effects of China คือ หุนการสงออกของประเทศจีนตกลง อาจทําใหสงผลกระทบถึงหนวยงานได
หรือไม
-Weaponization of Finance สงครามทางการเงิน เชน อเมริกาผลิตน้าํ มันไดเอง ทําใหประเทศที่เคยสงออก
น้ํามันไดรบั ผลกระทบจาการสงออก
วิเคราะหบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากแนวโนมระดับนานาชาติ
จํานวนนักศึกษาที่เลือกเขาสูระบบมหาวิทยาลัยนอกประเทศตนเองเพิ่มขึ้น อยา งมีนัยสําคัญในทศวรรษที่ผานมา
และเปนแนวโนมที่สะทอนทิศทางในอนาคตรวมทั้งนักศึกษาทีอ่ อกมาศึกษาในตางประเทศมีแนวโนมที่มีศักยภาพหลากหลาย
กวา *1
ความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโนมระดับนานาชาติ
-ในอนาคตจํานวนนักศึกษามีโอกาสลดลงจากสังคมของประเทศที่เขาสู Aging Society
-โอกาสการคัดเลือกมีนอยลง (ปจจุบันจุฬาฯ ยังไมไดรับผลกระทบแตในอนาคตมีความเสี่ยง)
-ขอเท็จจริงบางสวนสะทอนวาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไมไดการันตีโอกาสการไดงานทําและความสําเร็จใน
การทํางาน
-ภาคสังคม ธุรกิจเริ่มตั้งคําถามถึงมาตรฐานการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
-มีโอกาสในการดึงเอานักศึกษาชาวตางประเทศที่สนใจศึกษาตอตางประเทศ
-นักศึกษาตางประเทศจะชวยเสริมสรางบรรยากาศความเปน International
-Tuition fee ของมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (4-6% ตั้งแต 2011) สะทอนใหเห็นความ
ตองการเขาศึกษาในสถาบันชั้นนํา
การระบุความเสี่ยง แบงเปน
1. ลักษณะงาน
-งานประจํา เชน การเรียนการสอน งานวิจัย การใหบริการทางการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
-งานยุทธศาสตร เชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
หนา 2

2. ลักษณะความเสี่ยง Strategic Risk Financial Risk Operation Risk Compliance Risk Reputation Risk
และ Disaster Risk
การวิเคราะหความเสี่ยงภายใตสภาวะที่ไมแนนอน (ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงใหม)
เศรษฐกิจ-สังคม-นโยบาย การชะลอตัวของเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐทีส่ งผลบวกหรือลบตอภารกิจขององคกร
การกํากับดูแล
ระบบงาน วัฒนธรรมขององคกร ความสามารถในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทํางาน
ประสิทธิภาพของระบบ
ทรัพยากรบุคคล รูปแบบความตองการทีแ่ ตกตางออกไป Effective Engagement ที่แตกตางในแตละ
Generation
การแขงขัน สภาพการแขงขัน กลยุทธขององคกรที่ตองการ Benchmarking การสรางมาตรฐานที่เหนือกวา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว การสรางความเชื่อมั่นผานการสื่อสารสรางความเขาใจ
การปองกันความเสียหายอันเกิดจากการเผยแพรขอมูลทีค่ าดเคลื่อนหรือสงผลลบตอองคกรผานเครือขายออนไลน
มุมมองของการมองความเสี่ยงแบบผูก อการราย (Terrorist’s View) ภารกิจ-โจทย-การบรรลุเปาหมาย เครื่องมือขอตอรอง-น้ําหนักในการตอรอง เปาหมายในเชิงสัญลักษณ ประวัติการประสบเหตุ การเขาถึงเปาหมาย การแยกแยะ
เปาหมาย ประชากร พื้นที่ใกลเคียง
แนวทางการวางแผนโครงการโดยตระหนักถึงความเสีย่ ง
1. วิเคราะหบริบทและกําหนดประเด็นปญหา/ทิศทาง
2. กําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค/ทิศทาง OR พัฒนาขอตกลงที่เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน
(TOR หรือกรอบอื่นๆ)
3. วางกรอบแนวทางการดําเนินงาน/วางแผนอนุมตั ิงบประมาณ
4. การขออนุมัตแิ ผน/ขออนุมัติงบประมาณ
5. การปฏิบัติงาน/การดําเนินงานตามแผน +P D C A
6. ติดตามประเมินผลการรายงานผล/การนําเสนอผลดําเนินงานสูระดับบริหาร
เทคนิคการลดความเสี่ยงระดับองคกร
1. คิด+ตระหนัก (ความเสี่ยง) ครบทุกมิติ
2. วางแผนจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ มิใชแกไขเพียงเฉพาะหนา
3. คํานึงถึง Side effect เมื่อเลือกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
กําหนดเปาหมายทีช่ ัดเจนในการบริหารความเสี่ยง
ทราบและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน มีทิศทางทีส่ อดรับกันในแตละชวงเวลา มีความเปนไปไดจริง
-ระดับตนเอง KPI Target ระดับความกาวหนา รายการของงานที่แลวเสร็จ ขั้นตอนของงาน ชิ้นงานที่ดําเนินการเสร็จ
-ระดับองคกร ผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมความกาวหนา Feedback และติดตามการทํางาน การควบคุมความเสี่ยงที่การ
ดําเนินงานไมเสร็จ
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มหาวิทยาลัยไมใชสถานทีผ่ ูกขาดทางดานความรูอีกตอไป เนื่องจากยุคปจจุบนั นักศึกษาสามารถคนหาความรูไ ดไมวา
จะอยูตรงไหนดว ยเทคโนโลยีห รือ ทาง Social Network เราจะทํา อยา งไรใหนักศึกษามีค วามรูแ บบ Multiskilling
รูหลายอยาง หลายเรื่อง ใหนักศึกษาสามารถจบออกไปไมวาจะไปรับตําแหนงอะไรก็สามารถปฏิบัติงานได
การดําเนินการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในของสถาบันการศึกษา ควรดําเนินการ
ดังนี้
1) จัดเตรียมขอมูลในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เชน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการสําคัญ การดําเนินการ
สําคัญของป บริบททีม่ ีการเปลี่ยนแปลงในปนั้นๆ ซึง่ สงผลตอสวนงาน ขอมูลความเสี่ยงเดิม ผลวิเคราะห SWOT (ถามี) และ
รายการความเสี่ยงทีค่ าดวาควรไดรบั การพิจารณาในปนั้นๆ
2) ประชุมระดมความคิด โดยการวิเคราะหประเด็นความเสีย่ ง ทําความเขาใจรวมกัน กําหนดทิศทางการวางแผน
บริหารความเสี่ยง มอบหมายใหไปไตรตรองความเสี่ยง และทําความเขาใจรวมกันวา เนนความเสี่ยงมิใชปญหา เนนสราง
กรอบการปองกันและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิด มีความสัน้ กระชับ ชัดเจน
3) สรุปประเด็นความเสี่ยง นําประเด็นที่ผบู ริหาร/เจาหนาทีก่ ลับไปทําการบานมารวบรวมและวิเคราะห
สรุปประเด็น กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
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