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    บทที่ 1 

บทนํา 
  

ความเป็นมาของการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตาม

ระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ) นํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งปี อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจเหมาะสมกับสถานการณ์

หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์ หรือปัจจัยเส่ียงเปล่ียนแปลงไป การ

ควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2544: คํานํา) 

ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนด

ตั ว ช้ี วัดระ ดับความสํา เร็ จของการ จัดทํ าระบบบริหารความเ ส่ียง เ พื่ อ ใ ห้

สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุม

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่

องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ

ได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์เป็น

สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548: 65-67)  และตัวช้ีวัด

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในองค์ประกอบการบริหารและ

การจัดการ กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความ
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เส่ียง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ 

เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 

หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความ

เส่ียงและขนาดของความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. 2550: 85) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้มีการจัดวางระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซ่ึงจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า   การดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และหากองค์กร

ได้มีมาตรการควบคุมหรือวิธีการจัดการความเส่ียงที่ดี ก็จะช่วยลดโอกาสที่เกิดผล

กระทบหรือสามารถควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ

บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

1. เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพ่ือสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะเป็น

เครื่องมือในการบริหารองค์กรและระบบการทํางานให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

2. การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (พ.ศ. 

2544 – 2555) 

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่  1  (พ.ศ. 2544 – 2549)  เป็นช่วงของการศึกษาหาแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐาน  การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 
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ระยะที่  2  (พ.ศ. 2550 – 2551)  เป็นช่วงของการบูรณาการระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบคํา

รับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร. รวมถึงตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา    ปี พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาระบบ    การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ที่มีการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ  แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้

เหมาะสมมากข้ึน มีการพิจารณากําหนดข้ันตอนของ     การดําเนินการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ  โดยมีคณะบุคคลและหน่วยงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้การดําเนินงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ระยะที่  3  (พ.ศ. 2552 – 2555)  เป็นช่วงของการใช้ผลการดําเนินงาน

เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือการส่งเสริมการดําเนินงาน โดย

มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจติดตามการวางระบบการควบคุมภายในจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจําทุกปี  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้นําผลการ

ประเมินมาทําการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจติดตามและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมกันน้ีได้มีการวางแผนในการพัฒนา

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 3. มีระบบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ      

การควบคุมภายในภายใต้นโยบาย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง ซ่ึง

มหาวิทยาลัยมีแนวคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยเน้นการตรวจสอบ

และพัฒนาระบบ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซ่ึงอาจมี

ปัจจัยเส่ียงที่ทําให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ และแนวคิดของการควบคุมภายใน 

(สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2552: 1) ดังนี้ 
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 3.1 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้ หรือเป็นส่วนหน่ึงในการ

ปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผล

สุดท้ายของการกระทําแต่เป็นกระบวนการ(Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

กําหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ 

ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารงาน ซ่ึงได้แก่ การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) 

และการติดตามผล (Monitoring) 

3.2 การควบคุมภายในเกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากร

ทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดและจัดให้มี

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการ

ควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผล

การควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกําหนดข้ึน 

3.3 การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงาน

จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบ

ไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทําให้การดําเนินงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งน้ีเพราะการ

ควบคุมภายในมีข้อจํากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจาก

ความไม่ระมัดระวัง       ไม่เข้าใจคําส่ัง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วม

คิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ที่สําคัญที่สุด คือ 

การท่ีผู้บริหารหลีกเล่ียงข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อํานาจในทางท่ี

ผิด  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับ

ต้นทุนที่เกิดข้ึน 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนดให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายใต้กรอบและแนวทางการดําเนินงานที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
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ทั้งน้ีหน่วยงานสามารถพัฒนาระบบการดําเนินงานที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ

หน่วยงานได้ ด้วยการพัฒนาตามระบบกลไกการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมุ่ง

ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอดคล้องกับมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

4. มีกลไกการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กลไกสําคัญในการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย โครงสร้างคณะกรรมการ 

หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทั้ง

ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

4.2  หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึง

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน มี 2 ระดับ คือ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และงาน

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

5. คู่มือ/แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาเอกสารเพ่ือ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทั้วทั้ง

มหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ได้แก่ 

5.1  คู่มือ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายในตามคู่มือของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคู่มือที่

มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน คือ 

คู่มือ  1 คําแนะนํา : จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 เล่มที่ 1-2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



 

 

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว   

 

6

คู่มือ  2  การบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี

การศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คู่มือ  3  แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

5.2  แบบฟอร์ม 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดําเนินการรายงานการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ

สอดคล้องกับการรายงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และหน่วยงาน คือ 

ระยะที่  1  (พ.ศ. 2544 – 2549)  แบบฟอร์มรายงานการควบคุม

ภายใน ตามคู่มือคําแนะนํา : จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 เล่มท่ี 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ได้แก่ 
ระดับมหาวิทยาลยั ระดับหน่วยงาน 

แบบ ปย.1-ร.   แบบ ปย.1   

แบบปอ.2-1   แบบ ปย.2   

แบบ ปอ.1   แบบ ปย.2-1  

แบบ ปอ.2   แบบติดตาม-ปย.3   

แบบติดตาม-ปอ.3   แบบ ปม.   

แบบ ปอ.3   แบบ ปย.3   

แบบ ปส.    

 

ระยะที่  2 (พ.ศ.2550 – 2551) แบบฟอร์มการประเมินความเส่ียงตาม

คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบฟอร์มรายงาน

การควบคุมภายใน ตามคู่มือคําแนะนํา : จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) ของสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน  ได้แก่ 



 

 

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว  
 

 

7 

 
ระดับมหาวิทยาลยั ระดับหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการประเมินความ

เสี่ยง 

แบบฟอร์มการประเมินความ

เสี่ยง 

แบบ ปย.1-ร.   แบบ ปย.1   

แบบปอ.2-1   แบบ ปย.2   

แบบ ปอ.1  แบบ ปย.2-1   

แบบ ปอ.2   แบบติดตาม-ปย.3   

แบบติดตาม-ปอ.3   แบบ ปม.   

แบบ ปอ.3   แบบ ปย.3   

แบบ ปส.    

 

ระยะที่  3 (พ.ศ.2552 – 2555) แบบฟอร์มแผนบริหารความเส่ียงตาม

คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบฟอร์มรายงาน

การควบคุมภายในตามคู่มือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ 
ระดับมหาวิทยาลยั ระดับหน่วยงาน 

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์มแผนการบริหารความ

เสี่ยง 

แบบ ปอ. 1 แบบ ปย.1  

แบบ ปอ. 2  แบบ ปย.2  

แบบ ปอ. 3   

หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน 

 

แบบ ปส.    

 

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ในการบริหารงานในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เหตุผลเบื้องต้นท่ีสนับสนุนให้มี

การบริหารความเส่ียงในองค์กรก็คือ การที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง หรือเพ่ิม

มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดข้ึนเพียงใด ข้ึนอยู่กับความสามารถของ

ผู้บริหารในการตัดสินใจ และการกําหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ  
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ซ่ึงความไม่แน่นอนของการดําเนินงานในองค์กรเป็นเสมือนดาบสองคม คือ

อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิด

ทางลบ ซ่ึงถือว่าเป็นความเส่ียง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ใน

การกําหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกําหนดระดับความเส่ียงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถ

ยอมรับได้  

ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ได้กล่าวไว้ว่า “ส่ิงหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มี

องค์กรหรือบุคคลใดที่จะดําเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีปราศจากความเส่ียง  ทุก

คนหรือทุกองค์กรจะดํารงอยู่ภายใต้ความเส่ียงทั้งนั้น” หลักการในการบริหารความ

เส่ียงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเส่ียง แต่เป็นการ

ทําให้ผู้บริหารสามารถบริหารและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะ

แวดล้อมที่มีความเสี่ยง 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงดําเนินการข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี

แนวคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ 

เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซ่ึงอาจมีปัจจัยเส่ียงที่ทําให้ไม่

บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ กับ ก.พ.ร. อยู่ในกลุ่มที่ท้าทาย ซ่ึงต้องมีการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง ภาระงานน้ี

สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบการควบคุม

ภายใน และมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นระยะๆ รวมถึงตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ป ีพ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงพิจารณาเห็นว่าภาระงานท่ี

มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและดําเนินการ คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การ

จัดทําระบบบริหารความเส่ียงตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. และ สกอ.กําหนด ไปใช้ในเชิง

ปฏิบัติเพ่ือจัดทํารายงาน   การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
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แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
 1. ฝ่ายบริหารสามารถนําระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

มาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน ได้แก่ การวางแผน การดําเนินการ 

และการติดตามผล ซ่ึงต้องยอมรับว่า ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดที่จะดําเนินงานอยู่ใน

สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเส่ียงได้  ทุกคนหรือทุกองค์กรจะดํารงอยู่ภายใต้

ความเสี่ยงทั้งนั้น ดังนั้นการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดความเส่ียงข้ึนได้ 

เมื่อองค์กรมีการจัดวางระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในก็จะทําให้ 

 การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

ซ่ึงเมื่อเราทราบว่าทุกองค์กรดําเนินงานภายใต้ความเส่ียง ดังนั้นผู้บริหารแต่ละคนก็มี

ระดับของการยอมรับต่อความเส่ียงได้มากน้อยต่างกัน การบริหารความเส่ียงที่ดีจะ

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ

ระดับความเส่ียงอันเป็นที่ยอมรับได้ 

 การตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีข้ึน ดังนั้นเมื่อความ

เส่ียงนั้นเกิดข้ึนจริงๆ ผู้บริหารก็สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงนั้นได้ดีขึ้น 

 องค์กรลดความแปลกใจหรือสิ่งที่ ไ ม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้ 

เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเส่ียงและคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อ

สถานการณ์นั้นเกิดข้ึนจริงๆ ก็จะสามารถตอบสนองได้ดีข้ึน 

2. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทําให้องค์กรเกิดความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แฝงอยู่ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานประจําวันตามปกติ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียง โดยมี

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 3. เพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือเป็นการบูรณาการการบริหารความเส่ียงตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2554 ข้อ 6  

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้อ่านจึงควรทําความเข้าใจกับความหมายของคําที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

คําศัพท์ ความหมาย 

ความเสี่ยง  

(Risk) 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือ

ความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือ

ส่ิงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลัก

ขโมย ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ถูกดําเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย 

เหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสีย

ช่ือเสียง ภาพลบขององค์กร และบุคลากร เกิดความไม่

แน่นอน การไม่พิทักษ์สิทธิ หรือศักด์ิศรี หรือเกิดความ
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คําศัพท์ ความหมาย 

สูญเสียจนต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย 

ปัจจัยความเสี่ยง  

(Risk Factor) 

สาเหตุ ที่ ทํ า ใ ห้ เ กิดความเ สี่ ยง  ที่ จะทํ า ใ ห้ ไ ม่บรร ลุ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  ซ่ึงสาเหตุนั้นอาจมาจากปัจจัย

ภายในและภายนอกองค์กร โดยต้องระบุไ ด้ด้วยว่า

เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร  และ

ทําไม 

การประเมินความเส่ียง

(Risk Assessment) 

กระบวนการระบุความเส่ียง และวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

จัดลําดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 

(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น

ทรั พยากร  (การ เ งิ น 

ง บ ป ร ะ ม าณ  ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

 

ความเส่ียงด้านทรัพยากร หมายถึง ความเส่ียงที่เกี่ยวกับ

การบริหารการเงินและ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่ เช่น ความเสี่ยงของการเงิน 

งบประมาณ คือ ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

และงบประมาณ เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่

เหมาะสม  ทํ า ใ ห้ขาดประ สิท ธิภาพ  และไ ม่ทัน ต่อ

สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ

องค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ

ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจาก

ขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ

ควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนําใช้ในการบริหาร

งบประมาณ และการเงินดังกล่าว เช่น การผันผวนทาง

การเงิน สภาพคล่อง อัตราดอกเบ้ีย ข้อมูลเอกสาร

หลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี 

เป็นต้น ความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

ความเ ส่ียงที่ เ กี่ ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น  ระบบบริหารงานบุคคลจัดเก็บข้อมูล
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คําศัพท์ ความหมาย 

ผิดพลาด ทําให้ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ

การนําข้อมูลไปใช้ เป็นต้น  ความเส่ียงของอาคารสถานที่ 

คือ ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

เช่น บริเวณทางเดินไม่มีไฟส่องทางในเวลากลางคืน ทําให้

เส่ียงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 

เป็นต้น 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่

บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย หรือเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็น

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ

เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก

การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการ

ยอมรับและโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหา    หรือ

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหาร  หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเส่ียงที่เกิดข้ึน

จากการตัดสินใจผิดพลาด  หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้

อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด 

ภาพลักษณ์ ผู้นํา ช่ือเสียง ลูกค้า เป็นต้น 

 

ความเส่ียงด้านนโยบาย 

ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ 

ข้อบังคับ   

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ 

โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากความ

ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   ต่างๆ รวมถึงการทํานิติ
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คําศัพท์ ความหมาย 

กรรมสัญญา  การร่ า ง สัญญาที่ ไ ม่ครอบคลุมการ

ดําเนินงาน 

 

ความ เ ส่ี ย ง ด้ า นก า ร

ปฏิบัติงาน 

เป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็น

ความเ ส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /

กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/

ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ เช่น กระบวนการ 

เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น ความเส่ียงด้านการ

ปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกัน

คุณภาพ   

ความเส่ียงด้านบุคลากร  

และความเส่ียงด้านธรร

มา ภิบ าล โดย เ ฉพาะ

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง

อาจารย์และบุคลากร 

 

ความเส่ียงด้านบุคลากร หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

ขององค์กร การวางแผน การตรวจสอบ การทํางาน  เช่น 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ เป็นต้น 

ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล หมายถึง ความเส่ียงที่อาจ

เกิดข้ึนในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

การดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น 

รวมถึงความเส่ียงในการกํากับดูแลตนเองที่ดีด้วย  

ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก

เหตุการณ์ภายนอก 

ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ

ทางการเมือง กฎหมาย  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  ภาวะการแข่งขัน  เป็นต้น ซ่ึงทํา

ให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 
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คําศัพท์ ความหมาย 

การบริหารความเส่ียง  

(Risk management) 

กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในการกําหนดกล

ยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียง

ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจ

เกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ

ความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้ได้รับ

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่

องค์กรกําหนดไว้ 

การควบคุมภายใน กระบวนการ(process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและ

บุคลากรขององค์กรจัดให้มีข้ึน เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้

อ ย่ า งสม เหตุ สมผล ว่ า  หาก ไ ด้ มี ก า รป ฏิบั ติ ต าม

กระบวนการเหล่า น้ีแล้ว  องค์กรจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้ความเช่ือมั่นและให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม

และอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของ

องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบและ

เป็นระเบียบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ 

รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน 

ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจ่าย การ

ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการ

ใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ให้ประหยัดและถูกต้องตาม
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คําศัพท์ ความหมาย 

ระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 

หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนงานย่อย ส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์    

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ตําแหน่งสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ที่ทําหน้าที่บริหารหรือ

ค วบ คุม ง านขอ งห น่ ว ย รั บ ต ร วจ  คื อ  อ ธิ ก า รบ ดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหน้าส่วนงานย่อย ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ทําหน้าที่บริหารหรือ

ควบคุมงานของส่วยงานย่อย ได้แก่ คณบดีคณะ/วิทยาลัย/

สํานัก และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย์  เช่น คณบดี

คณะเภสัชศาสตร์  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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    บทที่ 2 

การจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

การจัดวางระบบการบริหารความเส่ียง ผู้บริหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะ ขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ซ่ึงในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒและหน่วยงานภายในมีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยู่แล้ว 

ดังนั้นการกําหนดความเส่ียงและการออกแบบกิจกรรมการควบคุม จะเป็นการ

ดําเนินงานภายใต้ภารกิจ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การนําระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไปสู่การปฏิบัตินั้น เมื่อหน่วยงาน

ได้ออกแบบระบบแล้วควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

เพ่ือนําไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปกติผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจะมี

หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงระบบการบริหารความเส่ียงที่กําหนดข้ึนใหม่ 

หรือที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจตรงกันและสามารถนําไปปฏิบัติได้

ถูกต้อง 

 

นโยบายการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีการจัดวางระบบและกลไก

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการ

ประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  ดําเนินการการควบคุม การตรวจสอบ

และการประเมินระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

 2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน ที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทําให้

ระบบงานและผู้ทํางานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแห่ง



 

 

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว  
 

 

17 

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยระบบบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร 

 3. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

 4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการในระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 5. จัดหาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

ระดับการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดวางระบบการบริหารความเส่ียงและ  

คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 

ผูรั้บผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน 

ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ รองอธิการบด ีและผู้เกี่ยวข้องตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอบเขตการดําเนินงาน เพื่อรับผิดชอบและดําเนินการภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของ

อธิการบด ี 

2. ระดับหน่วยงาน 

ผูรั้บผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร/ประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ประธาน คณบด/ีผูอํ้านวยการ หรือตามที่หน่วยงานนั้นๆ แต่งตั้งขึ้น 

กรรมการ ตามที่หน่วยงานนั้นๆ แต่งตั้งขึ้น 

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่หน่วยงานนั้นๆ แต่งตั้งขึ้น 

ขอบเขตการดําเนินงาน เพื่อรับผิดชอบและดําเนินการภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของ

คณบด/ีผูอํ้านวยการ และมหาวิทยาลัย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของผู้เกี่ยวข้องในระดับ

ต่างๆ 
 

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย :  

 ส่ง เสริมให้ มีการบริหารความเ ส่ียงและการควบคุมภายในทั่ วทั้ ง

มหาวิทยาลัย 

 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนบริหารความเส่ียงและการจัดการควบคุม

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

2. อธิการบดี :  

 กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ัวทั้ง

มหาวิทยาลัย 

 ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย 

 ติดตามและประเมินผลความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

 เสนอแผนบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา 

 เสนอรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี

 เสนอรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยรายงานรอบ 6 

เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และรายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน ของทุกป ี
 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน : 

 วางนโยบายและระบบกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ในกระบวนการการบริหารการศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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 ส่ือสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียงและการจัดลําดับความเส่ียง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงและรายงานการควบคุมภายในที่มีระดับความเส่ียงสูง พร้อมทั้งดําเนินการตาม

แผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ทบทวนปรับปรุงมาตรการจัดการความเส่ียงหรือกิจกรรมควบคุมภายใน

อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปรับปรุงการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ 
 

4. คณะกรรมการบริหาร/ประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง :  

 นํานโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสู่

การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

 ส่ือสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

 วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียงและการจัดลําดับความเส่ียง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงและรายงานการควบคุมภายในที่มีระดับความเส่ียงสูง พร้อมทั้งดําเนินการตาม

แผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ทบทวนปรับปรุงมาตรการจัดการความเส่ียงหรือกิจกรรมควบคุมภายใน

อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปรับปรุงการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ 

 เสนอแผนบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายใน ระดับ

หน่วยงานตามตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา 

 เสนอรายงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ต่อ

มหาวิทยาลัยผ่านฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยรายงานรอบ 6 เดือน ภายใน
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วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี  และรายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน ของ

ทุกป ี
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน :  

 สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายในทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ 

ปส.) ในระดับมหาวิทยาลัยผ่านฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอต่ออธิการบดี 
 

6. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา :  

 วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย 

 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน  และจัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 

 ประสานงานคณะ/หน่วยงานให้จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและรายงาน

การควบคุมภายใน 

 รายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและวางระบบการควบคุมภายในและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 นําเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในต่อ

อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

 เสนอรายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย ต่อ

หน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปส.) 

  เสนอแผนบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา 
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   เสนอรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี

   เสนอรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยรายงานรอบ 6 

เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และรายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน ของทุกป ี
 

แนวทางในการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การระบุความเส่ียงของในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานมีทิศทาง

ในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางในการระบุความเส่ียงที่ต้อง

ดําเนินการ ดังนี้ 

ประ

เด็น 
มหาวิทยาลัย  

หน่วยงานการเรียน 

การสอน 

หน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ/ 

สํานักงานคณบดี 

ระดับภาควิชา 

1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ

ผลิตบัณฑิต  

 

อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ

ผลิตบัณฑิต  

 

อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ

การบริหารและการ

จัดการหน่วยงาน  

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนหรือการ

บริหารหลักสูตร 

อย่างน้อย 1 เร่ือง  

2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ

วิจัย อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ

วิจัย อย่างน้อย 1 เร่ือง  

-  การบริหารงานวิจัย 

อย่างน้อย 1 เร่ือง  

3 ความเสี่ยงที่ เ กี่ ยว กับ

ความปลอดภัย  

ความเสี่ ยงที่ เ กี่ยว กับ

ความปลอดภัย  

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ

ความปลอดภัย  

-  

4 ความเสี่ยงตามบริบท

อ่ืนๆของมหาวิทยาลัย  

ความเสี่ยงตามบริบท

อ่ืนๆของหน่วยงาน  

ความเสี่ยงตามบริบท

อ่ืนๆของหน่วยงาน  

ความเสี่ยงตามบริบท

อ่ืนๆของหน่วยงาน  

รวม อย่างน้อย 3 เร่ือง  อย่างน้อย 3 เร่ือง  อย่างน้อย 3 เร่ือง 

(สํานักงานคณบดี

อย่างน้อย 2 เร่ือง)  

อย่างน้อย 2 เร่ือง  

หมายเหตุ : หน่วยงานทุกระดับต้องดําเนินการระบุความเสี่ยงในประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทุก

ประเด็น 
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กระบวนการการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานควรวางแผนการดําเนินการบริหารความเส่ียงให้

เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สามารถวางแผนในการจัดการกับความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ใน

ทุกโอกาสของการดําเนินงานหรือการบริหารองค์กร และเป็นการป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2) เพื่อให้สามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ต่อมหาวิทยาลัย ได้ภายในส้ิน

ปีงบประมาณ  
 

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเกิดประโยชน์ จึงควรมี

แนวทางการจัดกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึงแยกได้เป็น 

4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA  คือ การวางแผน(plan) การ

ดําเนินงานและเก็บข้อมูล (do)  การประเมินคุณภาพ(check)  และการเสนอแนวทาง

ปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระบบบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ว

กัน  

D = ดําเนินการตามแผนและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม–เดือนกันยายนปีถัดไป) 

C = ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและประเมินกิจกรรมการควบคุมว่า

สามารถลดความเส่ียงลงได้ หรือต้องวางมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการความเส่ียง 

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุง โดยนําข้อเสนอแนะและผลการ

ประเมินจากผู้ตรวจสอบหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องมาวางแผนปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 
 

  ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มน้ี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สามารถนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง

ของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป 
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      บทที่ 3 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือการติดตามกํากับ ควบคุม 

และดูแล ให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย

คุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นส่ิงที่เป็น

รากฐานที่จะช่วยให้มีการกํากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย 

• การควบคุมภายใน 

• การบริหารความเส่ียง 

• การตรวจสอบภายใน 

 

การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ(process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและ

บุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มี

การปฏิบัติตามกระบวนการเหล่าน้ีแล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดย

วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ขององค์กร ได้แก่ 

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

การกําหนดวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจะต้องกําหนดวิธีการทํางานไปสู่

วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ใน

องค์กรให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ซ่ึงการควบคุมต่างๆ 

เหล่าน้ี ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกส้ันๆ ว่า การควบคุม

ภายใน 

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ข้ึนมา ส่วนการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซ่ึง

เป็นผู้ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเส่ียงจากนั้นก็จะประเมินความเส่ียงและสร้าง

ระบบการควบคุมข้ึน เพ่ือป้องกันแก้ไข หรือตรวจหาความเส่ียงเหล่านั้น โดยการ
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ควบคุมภายในมักจะถูกกําหนดออกมาในรูปของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการ

ปฏิบัติงานต่างๆ 

การควบคุมภายในจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร ช่วย

ป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้องค์กรเห็นฐานะทางการเงินถูกต้องเช่ือถือได้ ในที่สุด

องค์กรก็เจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
 

การบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือความ

ไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือส่ิงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัย

ธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมยความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ถูกดําเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร้าย การเกิดอันตราย 

สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององค์กร และบุคลากร เกิดความไม่

แน่นอน การไม่พิทักษ์สิทธิ หรือศักด์ิศรี หรือเกิดความสูญเสียจนต้องมีการชดใช้

ค่าเสียหาย 

การบริหารความเส่ียง(Risk management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะ

กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกําหนดกล

ยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพ่ือให้

สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ

ความเส่ียงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เ พ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่าง

สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกําหนดไว้ (ที่มา : กรอบการบริหาร

ความเส่ียงขององค์กร: Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway 

Commision : COSO) 
 

การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในมีบทบาทที่ทําให้มั่นใจว่า มีการควบคุมภายในที่

เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีการ

นําระบบ      การบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุล

อํานาจไม่ให้มีการใช้อํานาจไปในทางที่ผิด 
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การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุม

ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะบางครั้งผู้ที่ปฏิบัติงานมักคิดว่า

แค่น้ีก็ดีพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีการทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัตินั้น

ดีพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้งอาจมีการปฏิบัติกันมานาน แม้ว่าจะมีความชํานาญแต่ก็

อาจทําให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่จะต้องควบคุมไป 

 

ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงาน

ต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว

เงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความ

เส่ียงและขนาดของความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

เพ่ือให้คนในองค์กรรู้ว่า เขาเป็นหนึ่งในองค์กร การที่เขาจะทําอะไรไม่ดีจะ

ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร หรือผู้อ่ืนทําอะไรไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อ

ความเส่ียงขององค์กร ดังนั้น ข้ันตอนแรกในการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม คือ 

จะต้องมีการออกเป็นหนังสือ เป็นนโยบายว่าเราจะทําการบริหารความเส่ียงเพ่ืออะไร 

ใครรับผิดชอบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในการทําหรือวัตถุประสงค์ในการทําของเรา ว่า

เราทําเพ่ืออะไร หลักๆ ก็คือ การมีการร่างนโยบาย (Policy statement)ออกมาก่อน 

ซ่ึงก็คือ ระดับผู้บริหารท่ีเป็นคนวางนโยบาย ว่าเราคิดจะบริหารความเส่ียง และมี

เรื่องสําคัญอะไรบ้างที่ต้องกําหนดไว้ในนโยบาย 
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2. การค้นหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง  

การค้นหาและการระบุความเส่ียงต้องอาศัยการศึกษาร่วมกัน เพราะคนที่อยู่

ในองค์กรเองเป็นคนที่รู้มากที่สุด ว่ามีความเส่ียงอะไรบ้างในองค์กร คนภายนอกไม่

สามารถไปบอกได้อย่างถูกต้อง ต้องมีการศึกษาร่วมกัน ช่วยกันมองในแต่ละเรื่องใน

แต่ละประเด็น ผู้บริหารทุกๆ ฝ่ายต้องมีตัวแทนเข้ามาดู เข้ามาประชุมร่วมในประเด็นที่

ต้องพิจารณา และต้องระบุออกไปว่าเป็น ความเส่ียงขององค์กร ระบุให้ได้ว่าความ

เส่ียงมีอะไรบ้างในองค์กร ระบุมาเป็นรายการ ว่าอันไหนมีลําดับความสําคัญมากที่สุด 

แล้วอันที่เราจะเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงกับมัน 

3. การประเมินความเสี่ยง  

บางส่ิงบางอย่างเราอาจจะมองข้ามไป แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือความเส่ียงที่เกิดข้ึน 

และทําให้ต้องสูญเสียมูลค่า เช่น กรณีพนักงานขับรถยนต์ไปรับอาจารย์ผู้สอน ณ จุด

นัดหมายไม่ตรงเวลา ทําให้อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าห้องเรียนสาย ผู้ที่ได้รับความ

เสียหายก็คือนิสิตนักศึกษา ได้รับการสอนที่ไม่เต็มเวลา หากคํานวณเป็นจํานวนเงินก็

จะเห็นมูลค่าของการสูญเสียมาก กรณีเช่น ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารมีการ

ก่อสร้าง อาจทําให้เกิดความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพย์สิน บุคคลผู้รับผิดชอบจะต้องมี

ระบบป้องกันอันตรายจากบริเวณดังกล่าว ซ่ึงถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจต้องเสียหายถึง

ระดับช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4. การเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง  

เมื่อเราสามารถรู้ได้ว่าความสูญเสียและความเส่ียงมีอะไรบ้าง เราจะมาเลือก

วิธีการที่คุ้มที่สุด และที่สําคัญ คือ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และสภาวะแวดล้อมของ

องค์กรของเรา และสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นในข้ันตอนน้ี 

เราจะต้องใช้ความรู้หลายด้านในการที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะกับความเส่ียงในแต่ละ

ด้านที่เราจะบริหาร การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance monitoring) เมื่อได้ 

Implement ไปแล้ว มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ต้องมีการปรับ (Finetune) ปรับแก้ที่เราเลือก

ใช่หรือไม่ เราอาจจะเลือกวิธีการน้ีไปแล้วปรากฏว่าพอลองใช้ไปแล้วไม่สอดคล้องกับ

สังคมเรา กับวัฒนธรรมองค์กรเรา เช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้ จึงต้องมาปรับแก้ต่างๆ เหล่าน้ี

เป็นต้น ในข้ันตอนของการประเมินต้องใช้หลักทางสถิติ  โดยอ้างอิงหลักความน่าจะ
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เป็นทางสถิติ ดูว่าความสูญเสียมีการแจกแจงอย่างไร ถ้าเป็นความเส่ียงที่ไม่ข้ึนกับ

กรณีที่กําลังพิจารณา มันจะมีการแจกแจงที่เราสามารถจะดูได้ว่ามีลักษณะอย่างไร 

ลักษณะตัวอย่างของการแจกแจง เช่น ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไม่เกิด โดยมี

โอกาสจะเกิดข้ึน 40% เราต้องมีข้อมูลจึงจะสามารถทําเช่นน้ีได้ แต่ในทุกองค์กรที่

เริ่มต้นทําการบริหารความเส่ียง มักจะไม่มีข้อมูล ไม่มีการแจกแจงความน่าจะเป็น

แบบที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นที่เราจะมีได้เต็มที่ คือ มาก กลาง ต่ํา หรือว่าจะ

แบ่งเป็นลําดับที่ เช่น 5, 4, 3, 2 และ 1 ว่ามากน้อยแค่ไหน และวิธีการที่เราจะจัดการ

โดยยังไม่มีความน่าจะเป็น (Probability) เข้าไปเท่าไร 

 
ในการดําเนินการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้

ดําเนินการให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีด้านระบบบริหารจัดการของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  และเป็นการบูรณาการกับการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 คือ 
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แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้ 7.4 ของ สกอ. 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเส่ียงตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น 

นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุม

ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  

การระบุ 
ความเสีย่ง 

การจัดลําดับ
ความเสีย่ง 

จัดทําแผนและ
ดําเนินการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

ปรับแผนและ 
บูรณาการความเสีย่ง
กับระบบการควบคุม
ภายใน 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง  

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังแนวทางในการระบุความเส่ียงทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้

ครบทุกประเด็น อย่างน้อย 3 เรื่อง (ตามรายละเอียดประเด็น หน้าที่ 21)   
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน การ

บริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย

ทางด้านชีวิต บุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เส่ียงที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึง

ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได ้

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและ

ผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด

เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ ์

จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามี

เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพ

ทางการศึกษาของหน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการ

ตามแผน 

 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และ

ดําเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take(การยอมรับ

ความเสี่ยง) Treat(การลดหรือควบคุมความเสี่ยง) Transfer(การโอนหรือกระจายความเสี่ยง) และ

Terminate(การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิด

ความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน   

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของ           

การดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน   

 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย/

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงใน

รอบปีถัดไป 
6.1 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่

เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร

หน่วยงาน  รวมท้ังความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานกํากับ 
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มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มาตรฐานการ

ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 

อง ค์ประกอบทั้ ง  5  ประการ  มีความ เ กี่ ยว เนื่ อ ง สัม พัน ธ์กัน โดย มี

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่ สําคัญขององค์ประกอบอ่ืน ๆ 

องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นส่ิงจําเป็นที่มีอยู่ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับ

ตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 

ประการ คือ 

- การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

- รายงานทางการเงินน่าเช่ือถือ 

- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 ซ่ึงในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้แบบ ปอ. 

ซ่ึงเป็นแบบรายงานในระดับองค์กร ส่วนระดับคณะ/หน่วยงานจะใช้แบบ ปย. ซ่ึงเป็น

แบบรายงานในระดับส่วนงานย่อย 
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   บทที่ 4 

การประเมินความเสี่ยง 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นข้ันตอนที่สําคัญในการบริหาร

ความเส่ียง ซ่ึงข้ันตอนนี้จะเน้นการประเมินโอกาสและความรุนแรง(ผลกระทบ) ของ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนต่อวัตถุประสงค์  ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

อาจส่งผลกระทบในระดับต่ํา แต่บางเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบในระดับสูง

ต่อวัตถุประสงค์  

การประเมินความเส่ียงสามารถทําได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองค์กร 

นอกจากน้ีการประเมินความเส่ียงควรดําเนินการทั้งก่อนจัดการความเส่ียง(Inherent 

Risk) และหลังจากที่มี     การจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)   

ซ่ึงการประเมินความเส่ียงได้ถูกบรรจุในองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  การได้

ให้แนวทางปฏิบัติที่ดีของการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหาร

และการจัดการ        โดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ 

ได้แก่ ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน  ความเส่ียง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ

เส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน

คุณภาพ  ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  และอ่ืนๆ 

ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดําเนินการเพ่ือ

เสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซ่ึงอาจมีปัจจัยเส่ียงที่ทําให้ไม่



 

 

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว   

 

36

บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการพัฒนา

ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึงภาระงานน้ีสอดคล้องกับ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมี

การติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน เสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น

ระยะๆ  รวมถึงตั ว ช้ี วัดการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินความเส่ียง ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ มีดังนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงภายในองค์กรว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น 

และผลกระทบ(ความรุนแรง)ที่อาจเกิดข้ึนต่อวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ในองค์กร 

2. เพ่ือให้องค์กรสามารถพิจารณามาตรการควบคุมความเส่ียงที่มีอยู่หรือที่

กําหนดเป็นแผนงาน 

 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในคู่มือน้ี

ได้ดัดแปลงมาจากหลักการของการประเมินตามมาตรฐาน BS8800 ของประเทศ

อังกฤษ      มี 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1. การจําแนกประเภทกิจกรรมของงาน 

2. การช้ีบ่ง 

3. การประมาณระดับของความเสี่ยง 

 

การจําแนกประเภทกิจกรรมของงาน 

โดยผู้ถูกประเมิน จะต้องระบุรายการงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  โดยแบ่งตาม

ภารกิจ หรือกลุ่มงานที่สําคัญๆ ที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด เพื่อใช้ในการจําแนกประเภทของ

กิจกรรมของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน จากนั้นจัดทําแบบรายการสํารวจส่ิงที่ต้อง

ประเมินทั่วไป เช่น 
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• พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ทั่วไป ทางเดิน บันได ทางออกฉุกเฉิน และที่จอดรถ 

เป็นต้น 

• งานที่รับผิดชอบทั้งหมด โดยการแบ่งตามภารกิจ หรือกลุ่มงานท่ี

สําคัญๆ เช่น งานรับเหมา งานทําความสะอาด งานทะเบียน งานอาคารและสถานท่ี 

งานการเงิน เป็นต้น 

• อุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือ 

เครื่องกล ยานพาหนะ (รถขนส่งหรือรถ Forklift) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

• วัสดุ เช่น สารเคมีอันตราย การจัดเก็บและการใช้งาน 

• กลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงาน เหมาะสมชัดเจนหรือไม่

เพียงใด 

• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ไม่ทันตามเวลาที่กําหนด อาจมีผลการ

ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

การชี้บ่ง 
 วิธีการและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ ที่จะทําให้ผู้บริหารสามารถแยกแยะ/

บ่งช้ีเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเส่ียง เพ่ือพิจารณาและประเมินค่าความเส่ียงอันอาจส่งผล

ต่อ      การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน(ที่มา : เว็บไซต์) 

วิธีการและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ มีดังนี้ 

1. วิธีการแยกแยะเหตุการณ์ขององค์กรทั่วไป อาจประกอบด้วยเทคนิค

กับเครื่องมือสนับสนุนหลาย ๆ เครื่องมือรวมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจใช้การ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแยกแยะเหตุการณ์ด้วยการใช้

อุปกรณ์ช่วยที่อาศัยเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วม 

2. เทคนิคการแยกแยะเหตุการณ์มองทั้งอดีตและอนาคต เทคนิคซ่ึงมุ่ง

ไปที่เหตุการณ์ในอดีตและแนวโน้มในอนาคต เช่น พิจารณาเรื่องประวัติเกี่ยวกับการ
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จ่ายเงิน       การเปล่ียนแปลงราคาสินค้าและการสูญเสียเวลา เทคนิคซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ี

การเปิดเผยอนาคต เช่น พิจารณาเรื่องการเปิดเผยการเปล่ียนแปลงทางประชากร 

อัตราค่าบริการ และ            การดําเนินงานของคู่แข่ง 

เทคนิคการแยกแยะเหตุการณ์จะข้ึนกับกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรและแผนงาน

ที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ ดังนั้น ความเข้าใจในเรื่องการเลือกวิธีการระบุเหตุการณ์และ

ปัจจัยเส่ียง ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทําความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง

องค์กรเป็นอย่างดี 

3.  เทค นิคการระบุ เหตุ การ ณ์ มีหลายเทค นิคทั้ ง เ ชิ งป ริมาณ 

(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เทคนิคเชิงปริมาณและการใช้

ข้อมูลเชิงปริมาณอาจให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและพิสูจน์ความถูกต้องทางสถิติได้ ซ่ึงควร

ใช้กับเหตุการณ์ที่สําคัญและมีความซับซ้อน ในขณะที่เทคนิคเชิงคุณภาพและการใช้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ดุลยพินิจ อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน รวมทั้งการพิจารณา

อดีต (Past Event) และเหตุการณ์ในอนาคต (Potential Event) โดยดูว่าเหตุการณ์ใน

อดีตเป็นอย่างไรและแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร เช่น พิจารณาข้อมูลการไม่ชําระ

หนี้ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาในอดีต หรือการเปล่ียนแปลงจํานวนประชากร สามารถ

ที่จะจัดกลุ่มของเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การเลือกเทคนิคการระบุเหตุการณ์ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการท่ี

เป็นแบบเดียวกันเสมอไป ข้ึนอยู่กับความจําเป็นที่ต้องการความแม่นยําของข้อมูลและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่น เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนซ้ือหุ้นควรใช้เทคนิคเชิง

คุณภาพ ได้แก่    การตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ระมัดระวังรอบคอบ เป็นต้น 

 

การประมาณระดับของความเสี่ยง 

การประมาณระดับของความเส่ียงน้ี มีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่าย

บริหารในการที่จะดําเนินการแก้ไข เมื่อประเมินแล้วได้ข้อมูลมาก็จะมาเรียงลําดับ

ความเส่ียง ซ่ึงการประมาณระดับของความเส่ียง สามารถหาได้จากการเรียงลําดับ

ของผลกระทบของความเส่ียง (ความรุนแรง) และการเรียงลําดับของโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง ดังนี้ 
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1. ผลกระทบของความเสี่ยง 

- ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) สูงมาก 

- ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) สูง 

- ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) ปานกลาง 

- ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) น้อย 

- ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) น้อยมาก 

 

2. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

- โอกาสที่จะเกิดสูงมาก 

- โอกาสที่จะเกิดสูง 

- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง 

- โอกาสที่จะเกิดน้อย 

- โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก 

 

ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของ

ความเส่ียงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน หรือการคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 

และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบหรือความรุนแรงกับส่ิงต่างๆและความเสียหายที่

เกิดข้ึน (ด้านทรัพย์สิน/เงิน ด้านเวลา ด้านบุคคล ด้านลูกค้า และด้านภาพลักษณ์)   

ดังตารางที่ 4.1 แล้วให้พิจารณาว่าผลกระทบ(ความรุนแรง)ของความเส่ียงนั้นอยู่ใน

ระดับที่เท่าใด 
 

ตารางที่ 4.1 ผลกระทบของความเสี่ยง 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก > 10 ล้านบาท 5 

สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง > 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 3 

น้อย > 10,000 บาท – 50,000 บาท 2 

น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 1 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง หมายถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเส่ียงหรือ

เกิดเหตุการณ์ที่นํามาพิจารณาว่าเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหา

ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง จากตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ป ีต่อครั้ง 3 

น้อย 2-3 ป ีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ป ีต่อครั้ง 1 

 

หลังจากที่ได้กําหนดผลกระทบของความเสี่ยง(ความรุนแรง) และโอกาสที่จะ

เกิดความเส่ียงตามข้ันตอนข้างต้นแล้ว ให้นํามาหาระดับของความเส่ียงตามตารางที่ 

4.3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.3 ระดับของความเส่ียง (พิจารณาระดับของความเส่ียงจากระดับ

ผลกระทบหรือความรุนแรง  กับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส
ี่ยง

 5         

4       (1) มีความเสี่ยงสูงมาก 

3       (2) มีความเสี่ยงสูง 

2       (3) มีความเสี่ยงปานกลาง 

1       (4) มีความเสี่ยงต่ํา 

  1 2 3 4 5    

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
 

ที่มา ตารางที่ 4.1 - 4.3 จากหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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จากตารางที่ 4.3 จะได้ระดับของความเส่ียง ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ซ่ึงมีระดับของ

ความเส่ียงอยู่ที่ 4 ระดับ คือ (1)สูงมาก (2)สูง (3)ปานกลาง และ(4)ต่ํา โดยแต่ละ

ระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียง

ต่อไป ดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4 ระดับของความเสี่ยง  
ระดับของความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช้ 

(1) ความเสี่ยงสูงมาก งานจะเร่ิมหรือทําต่อไปไม่ได้ จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่

สามารถลดความเสี่ยงลงได้ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

แล้วก็ตาม จะต้องหยุดทํางานนัน้ 

(2) ความเสี่ยงสูง ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเร่ิมทํางานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร 

และมาตรการให้เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น เมื่อความเสี่ยง

เกี่ยวข้องกับงานที่กําลังทําอยู ่จะต้องทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

(3) ความเสี่ยงปานกลาง จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง แต่ค่าใช้จ่ายของการ

ป้องกันควรจะมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ และมีการจํากัด

งบประมาณ และต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยงภายในเวลา

ที่กําหนด 

(4) ความเสี่ยงต่ํา ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทํา

เมื่อเห็นว่าคุ้มค่า หรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทําเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุม

ยังคงมีอยู่ 
 

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเส่ียง ในแต่ละระดับแล้ว 

หน่วยงานสามารถพิจารณาการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงระดับ 1 ระดับ 2 ถือว่ามีนัยสําคัญ จะต้องทําการควบคุม

กิจกรรมโดยให้มีการวางแผนการควบคุม และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณาในภาพรวมต่อไป  
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2. ความเส่ียงระดับ 3 หน่วยงานจะต้องจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย่าง

เป็นทางการ และต้องรายงานผลการดําเนินการต่อมหาวิทยาลัยผ่านฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกําหนด   

3. ความเส่ียงระดับ 4  เมื่อพิจารณาจากระดับความเส่ียงแล้วเห็นว่า 

หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง จึงไม่ต้องรายงาน 

 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
การสร้างแผนบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง คือ การหาวิธีที่เหมาะสมสําหรับ

จัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง เกิดข้ึนได้น้อยลง หรือกําหนดมาตรการ

ในการควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตราย เป็นต้น 

แผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นการดําเนินการ

ผนวกการประเมินความเส่ียงกับการจัดทํามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขหรือ

กิจกรรมควบคุมความเส่ียงไว้ด้วยกัน  โดยมีแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง

ที่ใช้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   โดยที่การประเมินความเส่ียงนั้นเป็นการพิจารณาจากระดับ

ผลกระทบหรือความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังข้ึน  ซ่ึงการ

ประเมินความเสี่ยงนั้นสามารถใช้หลักคิดง่ายๆ คือ ส่ิงใดที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์

นั่นย่อมเป็นความเส่ียง โดยท่ีหน่วยงานอาจจะใช้ SWU RISK MAP เป็นเครื่องมือใน

การระบุความเส่ียง และสามารถหาสาเหตุของความเส่ียงได้ด้วย Fishbone diagram 

และหาข้อสรุปของสาเหตุจากเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รวมทั้งเครื่องมือ

อ่ืนๆที่ระบุไว้ในคู่มือน้ีด้วย ซ่ึงเครื่องมือเหล่าน้ีจะทําให้หน่วยงานสามารถประเมิน

ความเส่ียงได้ดี และเป็นร่องรอยท่ีแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือการ

ได้มาซ่ึงความเส่ียง ดังนี้ 
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รูปที่ 4.1 SWU RISK MAP (© 2009 Assoc.Prof.Thanarat  Taewattana) 

 

SWU RISK MAP เป็นเครื่องมือในการประเมินความเส่ียง โดยมีคําอธิบาย ดังนี้ 

1. การระบุกระบวนการ/กิจกรรม  เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการ   

2. ระบุวัตถุประสงค์ เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการถูกต้อง  การรับ-ส่ง

หนังสือราชการทันเวลา  

3. ความเสี่ยง คือ ส่ิงที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์  เช่น การรับ-ส่งหนังสือ

ราชการไม่ถูกต้อง  การรับ-ส่งหนังสือราชการไม่ทันเวลา 

4. ประเมินความเส่ียง โดยดูจากมุมมองของผลกระทบหรือความรุนแรงและ

โอกาสที่อาจจะเกิดความเส่ียงนั้น ซ่ึงจะเป็นการเทียบระดับของ

ผลกระทบและโอกาสที่แสดงออกมาเป็นตัวเลข 

5. ระดับความเส่ียง เมื่อนําระดับของผลกระทบและโอกาสมาเทียบในตาราง

ระดับของความเส่ียง 4 ระดับ จะได้ผลของระดับความเส่ียงออกมาเป็น

ความเส่ียงสูงมาก  ความเส่ียงสูง  ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียง

ต่ํา 
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รูปที่ 4.2 การหาสาเหตุของความเสี่ยงด้วย Fishbone diagram 
 

การหาสาเหตุของความเส่ียงด้วย Fishbone diagram เป็นการหาสาเหตุของ

ความเส่ียงที่ยึดหลัก 4M1E โดยหัวปลาจะเป็นการระบุความเส่ียง เช่น นักศึกษาไม่ได้

คุณภาพ ส่วนกางปลาแต่ละก้างจะเป็นสาเหตุหรือที่มาของความเส่ียงในแต่ละด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 การหาข้อสรุปของสาเหตทีุ่ทําให้เกิดความเสี่ยงจาก Delphi Technique  
 

การหาข้อสรุปของสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจาก Delphi Technique 

เป็นการหาข้อสรุปโดยทําการรวมความถี่มติของผู้ที่ร่วมลงความเห็นในแต่ละสาเหตุ

ของความเส่ียง ถ้าสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เกิดความเสี่ยงก็จะมีความถี่มาก ตัวอย่าง

จากรูปที่ 4.5 การนับความถี่ของสาเหตุ 2 ซ่ึงมีความถี่รวมเท่ากับ 28 โดยมาจากการ

นําตัวเลขแนวตั้งของสาเหตุ 2 คือ (5+6+5+2+2+2) บวกด้วยตัวเลขแนวนอนของ

สาเหตุ 2 คือ (6) ซ่ึงจะรวมกันได้เท่ากับ 28 
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คําอธิบายแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM 7.4) 

1. ลําดับที่ : ระบุลําดับที่ เช่น 1 , 2 ,……. 

2. งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่ : ระบุรายการงานที่รับผิดชอบ/พื้นที่ เช่น การรับ-จ่ายเงิน ทางขึ้นลง

บันได 

3. วัตถุประสงค์ของงาน/พื้นที่ : เช่น การรับ-จ่ายเงินถูกต้อง ทางขึ้นลงบันไดปลอดภัย 

4. ความเสี่ยง : เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ เช่น การรับ-จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทางขึ้นลง

บันไดลื่น 

5. ด้านความเสี่ยง : ได้แก่ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

6. ผลกระทบ : ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )  

7. โอกาสที่จะเกิด : ใส่เคร่ืองหมายถูก ( ) 

8. ระดับความเสี่ยง : ใส่คําว่า สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ํา เมื่อเทียบกับระดับผลกระทบหรือ

ความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

9. สาเหตุการเกิดความเสี่ยง : ระบุสาเหตุของของการเกิดความเสี่ยง 

10. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง : ระบุแนวทางมาตรการการแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงลง โดย

อาจจะระบุแนวทางในการแก้ไขจากปัญหาแต่ละข้อด้วย 

11. ระยะเวลาดําเนินงาน : ระบุระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม เช่น 15 ธ.ค. 54 ควร

ระบุเดือนและปีอย่างชัดเจน 

12. งบประมาณ  : ระบุงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม หากไม่มีการใช้งบประมาณให้ใส่

เคร่ืองขีด (-) 

13. ผู้รับผิดชอบ : ระบุผูรั้บผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อย 
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การตอบสนองความเสี่ยง 

เมื่อความเส่ียงได้รับการประเมินและบ่งช้ีตามระดับความสําคัญแล้ว 

ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเส่ียงที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ การพิจารณา

ทางเลือกใน      การดําเนินการจะต้องคํานึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่

เ กิดข้ึน เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ ได้รับ เ พ่ือให้การบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิผล ผู้บริหารต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

วิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่จะเกิดข้ึน และความรุนแรง(ผลกระทบ) ของ

เหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Tolerance) ซ่ึงหลักการ

ตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการ (4T) คือ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 เทคนิค 4T 
 

1. การยอมรับ(Take) ความเส่ียงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่

ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือ

ความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนได้อีก 

2. การลดหรือควบคุม(Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจ

เกิดข้ึนหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. การโอนหรือกระจาย(Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบ

กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 

4. การหยุดหรือการหลีกเล่ียง(Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพ่ือ

หลีกเล่ียงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผู้บริหารควรจัดการลดระดับความเส่ียง

ตามหลักการตอบสนองข้างต้น และดําเนินการประเมินความเส่ียงอีกครั้ง หลังจากที่

การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

Treat การโอนหรือ 
กระจายความเสี่ยง 

Transfer 

การหยุดหรือ 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

Terminate 

การยอมรับความเสี่ยง 
Take  
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ได้มีการจัดการความเส่ียงในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือดูว่าการบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิผลหรือไม่ 

 

การควบคุม 

การควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการ

จัดการความเส่ียง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการ

นําไปปฏิบัติเป็นเฉพาะขององค์กร ดังนั้นการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การ

ควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โครงสร้างและวัฒนธรรม

ขององค์กร 

ส่ิงสําคัญของการควบคุมก็คือ การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อ

รับผิดชอบการควบคุมนั้น บุคลากรแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมควรมี

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงที่ได้ดําเนินการอยู่ใน

ปัจจุบัน 

2. พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จําเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสี่ยง 

3. กํากับกิจกรรมลดความเส่ียง ให้แล้วเสร็จตามกําหนดวันตามแผนที่วางไว้ 

 

การติดตามผล 
ประเด็นที่สําคัญของการติดตามผล ได้แก่ 

1. การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความ

เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นําไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 

2. ความเส่ียงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถทําได้ 2 ลักษณะ คือ  
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1. การติดตามอย่างต่อเน่ืองหรือการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตาม

อย่างต่อเนื่องเป็นการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ เ พ่ือให้ตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. การติดตามรายครั้ง  เป็นการดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 

ดังนั้นปัญหาที่เกิดข้ึนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง  

นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทํารายงานความเส่ียงเพื่อให้การติดตามการ

บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การประเมินผล 
 มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้

หน่วยรับตรวจจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท้ังในระหว่าง

การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่า

การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไป 

รวมทั้งการควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
 

การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ(ระดับมหาวิทยาลัย) 

การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ ควรให้ข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหารว่า    

การควบคุมภายในของหน่วยงานให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะ

ทําให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในเช่นกัน การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยใน

การสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ อย่างไรก็ตามอาจต้องทําการ

ประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของความเส่ียงบางอย่าง ซ่ึงควบคุมโดยหน่วยกลางหรือ

ควบคุมโดยระดับหน่วยรับตรวจ เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คํานึงถึง

วัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
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การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย(ระดับหน่วยงาน) 

การประเมินผลระดับส่วนงานย่อยเป็นการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วน

งานย่อยรับผิดชอบควรทําบ่อยครั้งตามท่ีกําหนดเพื่อให้หัวหน้ากิจกรรม หัวหน้าส่วน

งานย่อยหรือผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรมมีความม่ันใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินผลการ

ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รวมทั้งการประเมินผลฯ ระดับหน่วยรับตรวจ)

ผู้บริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของห้าองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน  และต้องปฏิบั ติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงจะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน

ย่อย (หรือระดับหน่วยรับตรวจ) นั้น ๆ 

 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุม

ภายในที่ฝ่ายบริหารกําหนด โดยสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่าย

บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จัดทํารายงานผลการประเมินด้วย

ความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและจัดทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วย

รับตรวจว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั้ง

ต้องประเมินประสิทธิผล การควบคุมภายในกิจกรรมการตรวจสอบภายในตาม

วัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนด 

 

แนวทางการจัดเตรียมรายงานและเอกสารต่างๆ เพ่ือรองรับการสอบ

ทานจากผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทั่ว
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ทั้งมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างเที่ยงธรรม และจากผลการสอบทานน้ี ผู้ตรวจสอบ

ภายในต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจน่ันคือ รายงานต่ออธิการบดี ว่าการ

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ ปส. ของในระดับมหาวิทยาลัย) 

 สําหรับส่วนงานย่อยหรือระดับคณะ/หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการลงพ้ืนไปยังคณะ/หน่วยงาน เพ่ือสอบทานการประเมินผล

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน  โดยที่ในแต่ละ

ปีงบประมาณจะดําเนินการสุ่มลงหน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานได้มีการ

เตรียมพร้อมสําหรับการรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย หน่วยงานจึงควรจัดเตรียมรายงานและเอกสารต่างๆ เพ่ือ

รองรับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ 25XX  ของหน่วยงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการวาง

แผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน       ซ่ึงสามารถจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับของ

มหาวิทยาลัยได้ 

2. เอกสารที่แสดงถึงระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน ซ่ึงสามารถอ้างเอกสารหลักฐานจากตัว

บ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3. แผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานครบถ้วนตามประเด็นที่มหาวิทยาลัย

กําหนดให้หน่วยงานต้องดําเนินการระบุความเส่ียงตามแนวทางในการ

ระบุความเส่ียงที่ต้องดําเนินการ ทั้งน้ี หน่วยงานต้องจัดเตรียมร่องรอย

หลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ด้วย โดยอาจจะมีการใช้

เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ความเส่ียง เช่น SWU RISK MAP หรือ 

Fishbone diagram หรือ Delphi Technique  หรือรายงานสถิติข้อมูลต่างๆ

ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น 
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4. รายงานการควบคุมภายในตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 พร้อมทั้ง

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามที่ได้เขียนไว้

ในแบบรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 

สําหรับการสอบทานการประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของระดับมหาวิทยาลัย  ก็สามารถจัดเตรียมรายงานและเอกสารต่างๆ เพ่ือ

รองรับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับระดับ

คณะ/หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

        

ค้นหาความเส่ียง 

• ศึกษาจากอดีต 

• สํารวจในปัจจุบัน 

• เฝ้าระวังไปข้างหน้า 

ประเมินความเส่ียง ควบคุมความเส่ียง 

• ยอมรับ 

• ลด/ควบคุม 

• โอน/กระจาย 

• หยุด/หลีกเล่ียง 

ประเมินผลระบบ 
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 บทที่ 5 

การรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงดําเนินการข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 และการจัดทํารายงานตามระเบียนฯข้อ 6 ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทํา

ระบบการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นระยะๆ รวมถึงตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ฝ่ายบริหารโดยผู้บริหารส่วนงานย่อยตามโครงสร้างการจัดการองค์กร มี

หน้าที่ติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และจัดให้มีการ

ประเมินผลเป็นรายครั้งด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยในความรับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมอย่างอิสระ โดยการ

ประเมินอาจแบ่งได้สองลักษณะคือ การสอบทานร่างรายงานของหน่วยงาน และการ

สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพ่ือนําผลมาจัดทํารายงานความเห็น

ของฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาประกอบกับรายงานการ

ควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร 

 หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน มีหน้าที่ติดตาม กํากับดูแลให้การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานแล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ระเบียบฯ กําหนด และท่ีสําคัญยิ่งก็คือ หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงาน มีหน้าที่ต้องสอบทาน และประเมินรายงาน และความเห็นเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในของทุกฝ่าย ก่อนที่จะตัดสินใจให้ความเห็นชอบ และลงนามรับรองใน

รายงานของหน่วยงานเพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และ

คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบฯ ข้อ 6 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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การใช้รูปแบบรายงาน 
 ฝ่ายบริหารของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานใช้รูปแบบรายงาน

ประกอบในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยที่

ระดับมหาวิทยาลัยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(ค.ต.ป.)  และระดับหน่วยงานรายงานต่อฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงทําหน้าที่

เสนอรายงานต่อฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยในลําดับต่อไป  

 ก. ระดับหน่วยรับตรวจ(ระดับมหาวิทยาลัย) มีรายงาน 3 แบบ คือ 

 1. แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็น

การรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี

ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด โดยอาจจะอาศัยแบบประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายในได้ 

 2. แบบ ปอ.2  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน  เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจาก

การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 

  3. แบบ ปอ.3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือ

นําเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเส่ียงที่ยังมีอยู่ พร้อมแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2 

 ข. ระดับส่วนงานย่อย(ระดับหน่วยงาน) มีรายงาน 2 แบบ คือ 

  1. แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน  เพ่ือนําเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ

ส่วนงานย่อย  โดยอาจจะอาศัยแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเป็น

เครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายในได้ 

 2. แบบ ปย.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน เพ่ือบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุม
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ที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้อง

ปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 

 ค. ผู้ตรวจสอบภายใน 

 - แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

ของ  ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของหน่วยรับตรวจว่าดําเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกําหนดหรือไม่ เพียงใด 

พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมี

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

กําหนดการจัดส่งรายงาน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดให้หน่วยงานภายในจะต้องจัดส่งแผน

บริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 25xx หลังเริ่มปีงบประมาณใหม่ภายใน 60 

วัน และรายงานผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 กันยายน 

ของทุกปี เพ่ือให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทําการรวบรวมและจัดทํารายงาน

ระดับส่วนงานย่อย 
(คณะ/หน่วยงาน) 

แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ.2 
แบบ ปอ.3 

ระดับหน่วยรับตรวจ 
(มหาวิทยาลัย) 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

แบบ ปย.1 
แบบ ปย.2 

 

แบบ ปส. 
 

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  ส่วนการจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงในระดับมหาวิทยาลัยควรจัดทําให้เสร็จส้ินภายใน 90 วันหลังเริ่มปีงบประมาณ

ใหม่ และรายงานผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ี
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   บทที่ 6 

บทสรุป 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียง ดําเนินการข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีแนวคิดของ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือ

เสริมสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กร ซ่ึงอาจมีปัจจัยเส่ียงที่ทําให้

ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดําเนินการตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา            

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับระเ บียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมีการ

ติดตามประเมินผลจัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นระยะๆ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้จัดทําสรุปการดําเนินงานการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน ดังนี้  
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รูปที่ 6.1 แผนภาพแสดงข้ันตอน 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่

สําคัญ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความเส่ียงและการจัดทํา

แผนบริหารความเส่ียง  ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  และ

ข้ันตอนที่ 3 การเตรียมการสําหรับการรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะทํางาน 

 

1 .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบใน

แต่ละพันธกิจหลัก  และควรระบุ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น 

น โ ย บ า ย ห รื อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร

ดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุม

อย่างสมํ่าเสมอ 

- - ต.ค. 

 

 

 

จัดทําแผน 

การดําเนินการบรหิาร

ความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายใน 

 

1. วางแผนการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  เพื่อ

ประโยชน์ ในการบริหารจัดการ

องค์กรและสามารถดําเนินงานให้

เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นได ้ 

2. ส่งแผนการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน มาที่

ฝ่ า ยประ กันคุณภาพการศึ กษา 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุก

ป ี

- - พ.ย. 

 

ประเมินความเสี่ยง 

และจัดทาํแผน 

บริหารความเสีย่ง 

 

1. คณะกรรมการร่วมวิเคราะห์และระบุ

ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน 

2. จัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากระดับผลกระทบหรือความ
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กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

รุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

นัน้ 

3. กําหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข
หรือป้องกัน 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบริหารหน่วยงาน /สภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง มาที่ฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 

แบบฟอร์ม

แผนบริหาร

ความเสี่ยง

(แบบ RM 

7.4) 

แบบฟอร์ม

แผนบริหาร

ความเสี่ยง

(แบบ RM 

7.4) 

พ.ย. 

 

ดําเนินการตามแผน

บริหารความเสีย่ง 

 

ดําเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกันความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามแผนบริหารความ

เสี่ยง(แบบ RM 7.4) และภายใต้กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการที่ได้วางแผนไว ้

- - ตามแผน 

หมายเหตุ : SWU หมายถึง แบบฟอร์ม/แบบรายงานระดับมหาวิทยาลัย   

FAC หมายถึง แบบฟอร์ม/แบบรายงานระดับคณะ/หน่วยงาน 

 

ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

 

 

 

 

 

รายงานการควบคมุ

ภายใน รอบ 6 เดือน 

1. ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง โดยใช้แบบรายงานการควบคุม

ภายใน เ พื่ อการรายงานผลและ

ประเมินผลกิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง 

2. เสนอรายงานการควบคุมภายใน 

รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ

ปัจจุบัน  และรายงานแบบ ปย .2 

ของงวดก่อนถ้ามี (ของปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

3. หน่วยงานส่งรายงานการควบคุม
ภายใน  รอบ  6  เดื อน  ประจํ าปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปอ.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปย.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 
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กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

งบประมาณปัจจุบัน  และรายงาน

แบบ ปย.2 ของงวดก่อนถ้ามี (ของ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา) มาที่ฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

วันที่ 30 เมษายน ของทุกป ี

4. มหาวิทยาลัยส่งรายงานการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 

ของงวดก่อนถ้ามี (ของปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา) ส่งที่กระทรวงศึกษาธิการ

ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป ี

 

รายงานการควบคมุ

ภายใน รอบ 12 เดือน 

1. ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง โดยใช้แบบรายงานการควบคุม

ภายใน เ พื่ อการรายงานผลและ

ประเมินผลกิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง 

2. หน่วยงานเสนอรายงานการควบคุม
ภายใน  รอบ  12 เ ดือน  ประจําปี

งบประมาณปัจจุบัน  และรายงาน

แบบ ปย.2 ของงวดก่อนถ้ามี (ของ

ปี ง บ ป ร ะ ม าณ ที่ ผ่ า น ม า )  ต่ อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณา 

3. หน่วยงานส่งรายงานการควบคุม
ภายใน รอบ 12 เดือน มาที่ฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

วันที่ 30 กันยายน ของทุกป ี

4. มหาวิทยาลัย เสนอรายงานการ

ควบคุมภายในของระดับหน่วยและ

ระดับมหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วย

ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินผล

และรายงานการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน และหน่วยตรวจสอบ

ภายในรายงานผลการสอบทานเสนอ

ต่ อ อธิ ก า รบดี แ ล ะฝ่ า ยป ร ะ กั น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปอ.1 

ปอ.2 

ปอ.3 

 

 

 

 

 

 

ปย.1 

ปย.2 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 
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กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

คุณภาพการศึกษา 

5. มหาวิทยาลัย เสนอรายงานการ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลั ยต่ออธิการบดี เ พื่ อ

พิจารณาลงลามในรายงาน เพ่ือส่ง

ร ายงานการควบ คุมภาย ในต่ อ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน

คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุก

ป ี

6. มหาวิทยาลัย เสนอรายงานการ

ควบคุมภายในต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของปีต่อไป 

 

พ.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 

หมายเหตุ : SWU หมายถึง แบบฟอร์ม/แบบรายงานระดับมหาวิทยาลัย   

FAC หมายถึง แบบฟอร์ม/แบบรายงานระดับคณะ/หน่วยงาน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การเตรียมการสําหรับการรับการตรวจสอบหรือการสอบทาน 

กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมรายงานและ

เอกสารหลักฐาน 

1. หน่วยงานเตรียมรับการสอบทาน
จากหน่วยตรวจสอบภายใน  โดย

การจัดเตรียมรายงานและเอกสาร

หลักฐาน  ได้ แก่   ( 1 )  แผนการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ 25XX  ของหน่วยงาน 

(2) เอกสารที่แสดงถึงระบบและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

(3 )  แผนบริหารความเสี่ ยงของ

หน่วยงาน (4) เอกสารประกอบที่

- - ต.ค.-ธ.ค. 
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กิจกรรม คําอธิบาย 
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน กําหนด

ระยะเวลา SWU FAC 

แสดงถึงร่องรอยการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง (5) รายงานการควบคุมภายใน

ตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 (6) 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการ

ดําเนินงานตามที่ได้เขียนไว้ในแผน

บริหารความเสี่ยงและแบบรายงาน 

ปย.1 และแบบ ปย.2 

 

 

 

การเตรียมบุคลากร 

1. หน่วยงานเตรียม

บุคลากรผูป้ระสานเพื่ออํานวยความ

สะดวกต่อคณะผู้ตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย  เช่น  สถานที่  

แหล่งข้อมูล  

2. คณะผู้ บ ริ ห า ร

และผู้เกี่ยวข้องรับฟังผลการสอบ

ทานจากคณะผู้ตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย 

- - ต.ค.-ธ.ค. 

 

 

 

บทสรุป 
ในการบริหารองค์กรนั้นคงไม่มีองค์กรใดหรือบุคคลใดที่จะดําเนินงานอยู่ใน

สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเส่ียงได้  ทุกคนหรือทุกองค์กรจะดํารงอยู่ภายใต้

ความเ ส่ียงทั้ งนั้ น  การจัดการความเ ส่ียงจะช่วยใ ห้ ฝ่ายบริหารจัดการกับ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเส่ียงได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การดําเนินงานนั้น

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว การที่องค์กรจะได้รับ

ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียงอย่างสูงสุดนั้น ผู้บริหารจะต้องสร้างกระบวนการ

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบ่งช้ี การประเมิน การจัดการ และการรายงานความเส่ียง

อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติที่บุคลากรทุกคนทุกระดับ

สามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ 

 

 



 

 

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว  
 

 

65 

 




