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กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง  
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



คํานํา 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองคกรสมัยใหม

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกสวนงานใหความสําคัญ เปนเครื่องมือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการปองกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของ

ผูบริหารท่ีมีความสําคัญตอการบริหารเชิงกลยุทธ สรางภูมิคุมกันและความม่ันคงใหกับมหาวิทยาลัย เปนการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีมุงเนนใหพัฒนาระบบราชการไทยใหมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดเปน

ยุทธศาสตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๑ 

โดยตระหนักถึงการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของ       

ความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับ

และควบคุมได เพ่ือการบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรเปนสําคัญ จึงไดนําการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือ

หนึ่งในการบริหารจัดการ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คําสั่งท่ี ๑๕/๒๕๕๗) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติ

ใหดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กําหนดเปาหมาย

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะตองไดระดับ ๔ จาก ๕ ระดับ โดยวางกรอบ       

การวิเคราะหความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติการ ดานการเงิน และดานกฎระเบียบ      

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดปจจัยความเสี่ยง ๑๗ ปจจัย และคงคาระดับ

ความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และมอบหมายคณะทํางานปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ มีมติอนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

ซ่ึงระบุและจัดลําดับปจจัยเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๕ ดาน ประกอบดวย ปจจัยเสี่ยง ดานการ

ปฏิบัติงาน จํานวน ๑๒ ตัว  ดานการเงิน จํานวน ๒ ตัว ดานกฎระเบียบ จํานวน ๑ ตัว ดานเหตุการณภายนอก

จํานวน ๑ ตัว และดานกลยุทธจํานวน ๑ ตัว โดยใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังคงรายการความเสี่ยงเดิมไว เพ่ือติดตามประเมินผลในปถัดไป และปรับแผนบริหารความ

เสี่ยงของสวนงานท่ีมีผลการดําเนินการไมกาวหนา 

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและใหเกิด

สัมฤทธิผลอยางแทจริง จึงไดจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง สําหรับทุกสวนงานใชเปน

แนวทางในการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน ท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ        

หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังเปน

ประโยชนตอการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน 

เมษายน ๒๕๕๘ 



สารบัญ 

     หนา 
คํานํา     ก 
สารบัญ     ข 
สารบัญภาพ    ค 
สารบัญตาราง    ง 
บทท่ี ๑ บทนาํ    ๑ 
 ความเปนมา  ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๓ 
 แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ๓ 
บทท่ี ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๒ 
 การกําหนดวัตถุประสงค ๑๔ 
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ๑๔ 
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๑๕ 
 ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปจจัยความเสี่ยง ๑๗ 
 ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ๒๓ 
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ๒๘ 
 ดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด ๓๐ 
 การติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทํา ๓๐ 
  รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 
บทท่ี ๓ การรายงานการบริหารความเสี่ยง ๓๕ 
บทท่ี ๔ บทสรุปการบริหารความเสี่ยง ๓๗ 
หนังสืออางอิง    ๔๐ 
ภาคผนวก     ๔๑ 
 ภาคผนวก ๑ ตัวอยางบันทึกขอความของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๔๒ 
 ภาคผนวก ๒ คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ๔๓ 
 ภาคผนวก ๓ ตัวอยางคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๔๖ 
 ภาคผนวก ๔ ขอแนะนําในการจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม MCU_RM ๑ ๔๘ 
 ภาคผนวก ๕ ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๒  ๔๙ 
 ภาคผนวก ๖ นิยามศัพทเฉพาะ ๕๐ 
 ภาคผนวก ๗ ตารางวิเคราะหความเสี่ยง ๕๔ 
 ภาคผนวก ๘ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ๕๕ 
 ภาคผนวก ๙ แบบฟอรม MCU_RM ๒ ๕๖ 
 ภาคผนวก ๑๐ แบบฟอรม MCU_RM ๓ ๕๗ 
 ภาคผนวก ๑๑ แบบฟอรม MCU_RM ๔ ๕๘ 
 ภาคผนวก ๑๒ แบบฟอรม MCU_RM ๕ ๕๙ 

 



 
สารบัญภาพ 

 
     หนา 
ภาพท่ี ๑ แสดงการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตามแนว COSO (COSO-ERM) ๔ 
ภาพท่ี ๒ โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ 
ภาพท่ี ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๓ 
ภาพท่ี ๔ วงจรคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

 
     หนา 
ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ๖ 
ตารางท่ี ๒ ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหมท่ีถูกตอง ๗ 
ตารางท่ี ๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ๑๐ 
ตารางท่ี ๔ เปาหมายในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ๑๖ 
   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๕๙ 
ตารางท่ี ๕ ขอแนะนําสวนงานในการเลือกประเภทความเสี่ยง ๒๐ 
ตารางท่ี ๖ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการปฏิบัติงาน ๒๕ 
ตารางท่ี ๗ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการเงิน ๒๕ 
ตารางท่ี ๘ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกฎระเบียบ ๒๖ 
ตารางท่ี ๙  แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานเหตุการณภายนอก ๒๗ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกลยุทธ ๒๗ 
ตารางท่ี ๑๑ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ๓๑ 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

(Introduction) 
 
 
๑.๑ ความเปนมา 
 
 มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตามคําสั่งท่ี ๑๓๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๒๕๕๕ ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการ
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแลปจจัยความเสี่ยงท่ีเปนหลักสําคัญ ๕ ดาน คือดานแผนพัฒนาระยะ ๕ ปดาน
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผนวิเคราะหจุดคุมทุนของโครงการ และความไมเขาใจ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพรอมมอบใหกองแผนงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๕ 
ครอบคลุมสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 ๑. ทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance 

 ๒. ระบุความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงขององคการใหเชื่อมโยงกับแผนผังแสดงการเชื่อมโยง

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายตัวชี้วัด และโครงการ งานแผนงานท่ีจัดทําโดยกองแผนงาน 

 ๓. ประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ระบุปจจัยความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๕ 

 ๔. เสนอรางแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๕ ตอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในเพ่ือกลั่นกรอง 

 ๕. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๕ ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

พิจารณา 

 ๖. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๕ ตอสภาวิชาการ เพ่ือทราบ 

 ๗. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ตอมามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงมีอธิการบดีเปน

ประธาน และคณะกรรมการดําเนินงานมีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกลาวไดประชุมพิจารณาแนว

ทางการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 



๒ 
 

  การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติให
ดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําป ๒๕๕๖ โดย
กําหนดใหผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะตองไดระดับ ๔ จากคาคะแนน
ท้ังหมด ๕ ระดับ จากนั้นไดมีมติวางกรอบการวิเคราะหความเสี่ยง ๔ ดาน ประกอบดวย 
 ๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 ๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ 
 ๓. ความเสี่ยงดานการเงิน 
 ๔. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ 
 พรอมแตงตั้งใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงจํานวน ๑๓ รูป/คน มีผู อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเปนประธาน รองผูอํานวยการกองกลางเปนคณะทํางานและเลขานุการ เพ่ือรับ
ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
การกําหนดปจจัยและคาระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง ๑๗ ปจจัย 
และเห็นชอบผลการทบทวนแผนปฏิบัติการดานบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๖ และราง
แผนปฏิบัติการดานการบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๗ ตามท่ีคณะทํางานเสนอ พรอมมอบหมาย
ใหคณะทํางาน ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 
๒๕๕๖ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตอไป 
 การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดมีมติ
เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ๒๕๕๖
ตามท่ีคณะทํางานเสนอ และมอบหมายใหคณะทํางานปรับปรุงรูปเลมใหสมบูรณแลวนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไปโดยไมตองรอรับรองรายงานการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือ          
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดวิเคราะหความเสี่ยง ระบุและจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย พบวา ความเสี่ยงในปการศึกษา ๒๕๕๖ มี ๕ ดาน ประกอบดวย 
 ๑. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน มีปจจัยความเสี่ยง ๑๒ ตัว 
 ๒. ความเสี่ยงดานการเงิน มีปจจัยความเสี่ยง ๒ ตัว 
 ๓. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ มีปจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 ๔. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก มีปจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 ๕. ความเสี่ยงดานกลยุทธ มีปจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติมใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังคงรายการความเสี่ยงเดิมไวท้ังหมด เพ่ือติดตามประเมินผลในปถัดไป และควรมีการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงของสวนงานท่ีเห็นวาผลการดําเนินการยังไมกาวหนา และไมประสบผลสําเร็จ 
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๑.๒ หลักการและเหตุผล 
 
 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยจะ
ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชนการวางแผน การกําหนดกลยุทธการติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน            
ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ 
องคกรลวนมีความเสี่ยง ความไมแนนอนท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร           
จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยง
ใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงาน หรือเปาหมายขององคกร วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงแลวกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงโดยตองคํานึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตองดําเนินการให มีระบบการบริหารความเสี่ยงองคกรดวยเหตุผลและ
ความสําคัญ ๓ ประการ  กลาวคือ 
 ๑. ตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวดท่ี ๓ มาตรา ๙ (๑) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา 
 ๒. ตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน 
 ๓. ตองมีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. ในองคประกอบท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๔   
 

 

๑.๓ แนวคิดในการบริหารความเส่ียง 

 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ใหนิยาม ความเส่ียง วา “Risk is the possibility that an even will occur and 

adversely affect the achievement of an objective”  

 ความเส่ียง  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล       

ความสูญเปลา  หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงค ท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน      

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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 กรอบงานการบริหารความเส่ียง  

 COSO ไดประกาศใชกรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk 

Management-Integrated Framework: COSO-ERM) โดย กําหนดองคประกอบ ๘ ดาน          

ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๑  

 

 ภาพท่ี ๑ แสดงการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตามแนว COSO (COSO-ERM)1 

 

  

COSO กําหนดกรอบงานบริหารความเสี่ยง ๘ ดาน คือ 

 ๑) สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนแนวคิด นโยบายและบรรยากาศ 

ในการบริหารระดับสูง ซ่ึงมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมภายในองคการ ประกอบดวย ความซ่ือสัตยและ

จริยธรรม  การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร โครงสรางองคกร การมอบอํานาจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล เปนตน  

 ๒) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เปนสิ่งท่ีตองการทําใหสําเร็จหรือ

ผลลัพธของการดําเนินการ โดยแสดง ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค กลยุทธและแผนงานท่ีเก่ียวของ 

มีการกําหนดความสําเร็จของวัตถุประสงคดวยตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีชัดเจน มองเห็นไดท้ังใน    

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ทาทายความสามารถ เชื่อถือไดและกําหนดระยะเวลาท่ีตองการ รวมท้ัง

กําหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  

1
 COSO. Enterprise Risk Management-Integrated Framework: Executive Summary. September 2004. หนา ๕. สืบคน

ออนไลน เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘   http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf 
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 ๓) การระบุเหตุการณ (Event Identification) เปนการระบุเหตุการณจากปจจัยท้ังภายใน

และภายนอกองคกร ท่ีหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบตอความสําเร็จของกลยุทธและวัตถุประสงค      

โดยแยกเหตุการณท่ีเปนโอกาสออกจากความเสี่ยง เพ่ือนําไปกําหนดเปนกลยุทธขององคกร โดยเลือก

เหตุการณท่ีสังเกตเห็นไดและเก่ียวของกับวัตถุประสงค จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได โดยท่ีปจจัย

ภายนอก ไดแก ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง สังคม เทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน สวนปจจัยภายใน ไดแก โครงสรางพ้ืนฐาน พนักงาน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

เปนตน เทคนิคในการระบุเหตุการณ อาจใชวิธีการประชุม สัมภาษณ แบบสอบถาม การวิเคราะห 

SWOT Analysis การวิเคราะห Flowchart Analysis หรือ การวิเคราะห Fishbone Analysis    

เปนตน จากนั้นนําเหตุการณมาจัดประเภท อาจจัดตามวัตถุประสงค ๔ ดานของ COSO ก็ได 

(strategic, operations, reporting and compliance) และดําเนินการแยกโอกาสออกจากความ

เสี่ยง เพ่ือนําไปกําหนดเปนกลยุทธใหมขององคกร 

 ๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  เปนการวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง 

ท่ีมีผลกระทบตอกิจการ โดยประเมินจากสองมิติ คือ (๑) ระดับความนาจะเกิดเหตุการณ/โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ (Likelihood or Probability) และ (๒) ระดับผลกระทบ (Impact or 

Consequence or Exposure) เพ่ือชวยใหองคกรทราบระดับความเสี่ยงกอนการจัดการซ่ึงเปนความ

เสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) และหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือใหระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ 

(Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได   

 ๕) การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)  เปนวิธีการท่ีฝายบริหารเลือกใช

ในการจัดการกับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับความนาจะเกิดและระดับผลกระทบ ความคุมคา

และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดขององคกร วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔ ประเภทหลัก 

คือ (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take or Acceptance) (๒) การเลิกการหลีกเลี่ยง (Terminate or 

Avoidance) (๓) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer or Sharing or Diversify) และ (๔)  

การแกไข (Treat or control or Mitigate) 

 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เปนนโยบาย วิธีการ และการกระทําท่ี     

กําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจวามีการปฏิบัติตามวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน       

ทําใหความเสี่ยงอยูในระดับยอมรับไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการควบคุมอาจ

แบงออกเปน ๔ ประเภทตามหนาท่ีและวัตถุประสงคของการควบคุม คือ (๑) การควบคุมแบบปองกัน 

(Preventive Control) (๒) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) (๓) การควบคุมแบบ

สงเสริม (Directive Control) และ (๔) การควบคุมแบบใหมเพ่ือแกไขและชดเชย (Corrective or 

Automated or Mitigating Control) โดยท่ีการควบคุมไมควรเปนกิจกรรมท่ีสรางพิเศษ แตควรเปน

กิจกรรมปกติท่ีแทรกหรือบูรณาการอยูในกระบวนการปฏิบัติงาน เชน การสอบทานโดยผูบริหาร   
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ทุกระดับ การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพของทรัพยสิน การแบงแยกหนาท่ี การใชตัววัดผล

การดําเนินงาน การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศท้ังการควบคุมท่ัวไปและควบคุมระบบงาน  

เปนตน 

 ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เปนการกําหนดให

ระบบสารสนเทศเก่ียวกับความเสี่ยง ควรไดรับการระบุ บันทึก มีการเผยแพรในรูปแบบและภายใน

เวลาท่ีเหมาะสม โดยมุงท่ีความทันเวลา และความสะดวกในการเขาถึงและมีการสื่อสารโดยใช

แหลงขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกร และควรแทรกอยูในระบบสารสนเทศและการสื่อสารใน

การบริหารการปฏิบัติงาน  

 ๘) การติดตามผล (Monitoring) เปนการติดตามผลเพ่ือปรับปรุงแกไขการบริหาร       

ความเสี่ยงตามความจําเปน ดวยการติดตามผลของผูบริหาร การประเมินผลอิสระ และการประเมิน

ตนเอง โดยการติดตามผล มีการดําเนินได ๓ รูปแบบ คือ (๑) การติดตามผลระหวางการปฏิบัติงาน 

(๒) การประเมินผลเปนรายครั้ง และ (๓) การรายงานขอบกพรองและการสั่งการแกไข  

  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกรอบงานการบริหารความเสี่ยง และ    

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ดังแสดงในตารางท่ี ๑ และความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหมท่ีถูกตอง ดังแสดงในตารางท่ี ๒ 

 

ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO2 

 กรอบงานบริหารความเส่ียง 
ค.ศ. ๒๐๐๔ 

กรอบงานการควบคุมภายใน 
ค.ศ. ๑๙๙๔ 

วัตถุประสงค มี ๔ ดาน คือ 
๑. วัตถุประสงคดานกลยุทธ 
๒. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน 
๓.  วัตถุประสงคดานการรายงาน 
๔.  วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ 

มี ๓ ดาน คือ 
๑. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน 
๒.  วัตถุประสงคดานการรายงาน 
๓.  วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ 

องคประกอบ มี ๘ ดาน คือ 
๑.  สภาพแวดลอมภายใน 
๒.  การกําหนดวัตถุประสงค 
๓.  การระบุเหตุการณ 
๔.  การประเมินความเสี่ยง 
๕.  การตอบสนองความเสี่ยง 
๖.  กิจกรรมควบคุม 

มี ๕ ดาน คือ 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๓.  กิจกรรมควบคุม 
๔.  ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๕.  การติดตามผล 

2อุษณา ภัทรมนตรี. การตรวจสอบภายในสมัยใหม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. พ.ศ. ๒๕๕๒.  

                                           



๗ 
 

๗.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘.  การติดตามผล 

ระดับท่ีใช ใชเปนเกณฑประเมินการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับ ท้ัง ๔ ระดับ คือ ระดับกิจการ  
ระดบัหนวยธุรกิจ ระดับหนวยงาน และ
ระดบัหนวยงานยอย 
แตจะบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับ
กิจการ และระดับหนวยธุรกิจ 

ใชเปนเกณฑประเมินการควบคุมทุก
ระดับ ท้ัง ๔ ระดับ คือ ระดับ
กิจการ  ระดับหนวยธุรกิจ ระดับ
หนวยงาน และระดับหนวยงานยอย 
 

 

ตารางท่ี ๒  ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหมท่ีถูกตอง3 

ประเด็นท่ี ความเขาใจท่ีถูกตอง 
๑ การวางแผนมีความสัมพันธกับความเสี่ยง แผนจะสําเร็จดวยดีตองมีการบริหารความ

เสี่ยงท่ีดี 
๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนเรื่องของทุกคนและควรประพฤติจน

เปนวัฒนธรรมองคกร 
๓ เรื่องท่ีเคยพิจารณาแลวตองนํามาพิจารณาอยูตลอดเวลาเพราะสถานการณ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๔ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเก่ียวของกัน มีความเสี่ยงจึงตองมี

การควบคุม 
๕ ถาทุกเหตุการณมีความเสี่ยงต่ํา ไมไดหมายความวาการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล

เสมอไป  อาจแปลวา ระบุเหตุการณไมครบถวน กําหนดเปาหมายต่ําไป การประเมิน
ระดับความเสี่ยงผิดหรือเสียตนทุนในการควบคุมมากไป 

๖ การควบคุมภายในเริ่มดวยสภาพแวดลอมการควบคุมและบรรยากาศในระดับสูงท่ี
เขมแข็ง ไมใชการกําหนดนโยบายท่ีเขมแข็งและคูมือการทํางาน 

๗ กิจกรรมควบคุมสอดคลองระดับความเสี่ยง เรื่องท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ไมควรมีกิจกรรม
ควบคุมมาก เพราะเสียตนทุนโดยไมจําเปน  

๘ ผูบริหารเปนผูจัดการและรับผิดชอบ ผูตรวจสอบภายในเปนผูประเมิน 
๙ การควบคุมภายในเปนสิ่งท่ีทุกฝายตองมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติตาม ไมใช

เรื่องท่ีพนักงานปฏิบัติตามท่ีผูบริหารสั่งการ 
๑๐ การควบคุมภายใน คือการทํางานครั้งแรกใหถูกตองและทําอยางสมํ่าเสมอ ไมใชการ

มอบการปฏิบัติงานในแงลบ 
๑๑ การควบคุมภายในควรแทรกในการดําเนินกิจกรรมปกติ ไมใชเปนสวนท่ีทําเพ่ิมเติมท่ีทําให

เพ่ิมเวลา 

3อุษณา  ภัทรมนตรี. เรื่องเดยีวกัน.  

                                           



๘ 
 

ประเด็นท่ี ความเขาใจท่ีถูกตอง 
๑๒ การลดขนาดและมอบอํานาจ ไมสามารถยกเลิกจํานวนการควบคุมลง แตการลดขนาด

และการมอบอํานาจ ตองการรูปแบบการควบคุมท่ีแตกตางไป 
๑๓ การควบคุมภายในเปนเรื่องของการสรางความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล แตไม

รับประกันวาจะไมเกิดการทุจริต การฉอฉล และงบการเงินไมถูกตอง 
 
๑.๕ ขอสังเกตความแตกตางระหวาง “ปญหา” กับ “ความเส่ียง”ว 
 บอยครั้งท่ีผูปฏิบัติมักจะเกิดความสับสนในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงโดยมีการนํา
“ปญหา”มาระบุวาเปน“ความเส่ียง” ซ่ึงหากนําความเสี่ยงปลอมซ่ึงแทจริงคือปญหามาจัดการ   
ความเสี่ยงท่ีแทจริงก็จะไมถูกคนพบและไมสามารถปองกันความเสี่ยงท่ีแทจริงได ดังนั้นผูปฏิบัติควรมี
ความเขาใจความแตกตางระหวาง“ปญหา” และ“ความเส่ียง” อยางชัดเจนเพ่ือการรับมือและ
จัดการกับสองสิ่งนี้อยางถูกตองเหมาะสม 

“ปญหา” คือ สภาพในปจจุบันท่ีเปนอุปสรรคทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพหรือทํา   
ความเสียหายสูญเสียลมเหลวใหเกิดข้ึนกับองคกรแลว สวน“ความเสี่ยง” เปนเหตุการณในอนาคตท่ี
ยังระบุไมไดวาจะเกิดข้ึนหรือไม แตหากเกิดข้ึนจะกอใหเกิดความเสียหายสูญเสียลมเหลวตอองคกร 
ทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกรท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงอาจจะเกิด
หรือไมเกิดก็ได หากความเสี่ยงนั้นถูกคนพบและไดรับการจัดการท่ีดี ก็จะกอใหโอกาสหรือความ
ไดเปรียบ ในทางกลับกันหากความเสี่ยงนั้นถูกละเลยไมถูกคนพบหรือขาดการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะ
กลายเปนอุปสรรคหรือปญหาตอไปและเม่ือปญหาในปจจุบันมาประกอบกับปจจัยภายในและ     
ปจจัยภายนอกตางๆ ก็จะเกิดเปนความเสี่ยงตอไปในอนาคตไดอีก 

โดยสรุปคือประเด็น“ปญหา” และ“ความเส่ียง” มีความตางกันในสวนของชวงเวลาโดย
“ปญหา” คือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวสวน“ความเส่ียง” คือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตนั่นเอง 
 
๑.๕ โครงสรางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสรางการมีสวนรวมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  การจัดโครงสราง  
การบริหารความเสี่ยงถือวามีความสําคัญมากเนื่องจากตองจัดใหผูท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนงาน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบายไดมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบบทบาทหนาท่ีของแตละ
องคประกอบใหมีความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงดังภาพท่ี ๒ และคําอธิบายในตารางท่ี  
๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒ โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑. กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 
๒. ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ         
    ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑. สอบทานความถูกตองและความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 
๒. สอบทานการปฏิบัติงานของสวนตรวจสอบภายในระดับนโยบาย 
๓. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
๔. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
๕. สอบทานความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายนอกและภายใน 
๖. สอบทานการดําเนินงานและเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

๑. จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
๒. จัดทํา กําหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัย 
๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
๔. นําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ตอสภา

มหาวิทยาลัย   
๕. จัดกิจกรรมเผยแพรความรู สงเสริมความเขาใจเก่ียวกับระบบการ

บริหารความเสี่ยงแกผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประจําสวนงานระดับสํานัก/สถาบัน/
ศูนย/วิทยาลัย/คณะ 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๒. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานเช่ือมโยงกับระบบการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๓.ระบุปจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงประจํา

สวนงาน 
๔.จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใน

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 
๕. เผยแพรความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ง ระดับสวนงาน

แกบุคลากรในสังกัด 
๖.ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจํา

สวนงาน 
๗.จัดทํารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน เสนอตอ

กลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวิเคราะห 
ตรวจสอบความกาวหนาของแผนในการตอบสนองความเสี่ยง ให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๘. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจํา
สวนงาน และนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปการศึกษาถัดไป 

 
 



๑๑ 
 

ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
กลุมงานบริหารความเสีย่ง สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพ่ือลดและ
กําจัดความเสี่ยง  

 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการกําหนดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
เปน ๒ ระดับคือ  
 ๑. ระดับนโยบาย 
  สภามหาวิทยาลัย เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ระดับปฏิบัติการ แบงเปน ๒ ระดับ คือ 
  ๒.๑ คณะกรรมการบริห ารความ เสี ่ย งของมหาวิทย าลัยนําน โยบายการ
บริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติตั้งแตการทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง    
ระดับมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงานตอ           
สภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยงระดับสวนงานโดยระบุประเด็นและปจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความ
เสี่ยงประจําสวนงานโดยวิเคราะหโอกาสของความเสี่ยงและระดับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและรายงาน
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ัง ๒ ระดับนั้น มีกลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบ
ภายในเปนผูประสานงานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

บทท่ี ๒ 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

(MCU’s Risk Management Process) 
 
 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน 
เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณ
ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ัง การมี
แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนสําคัญไดนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรของ COSO มาบูรณาการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘ ข้ันตอนประกอบดวย 
 ๑. กําหนดวัตถุประสงค 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
 ๓. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 
 ๔. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจยัความเสี่ยง 
 ๕. ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

 ๖. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๗. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๘. ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ภาพท่ี ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปจจัยความเสี่ยง 

 

ประเมินความเสี่ยงและ 

จัดลําดับความเสี่ยง 

จัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง  

ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง  

ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และจัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 

กําหนดวัตถุประสงค 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

การบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 



๑๔ 
 

๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค 
 การกําหนดวัตถุประสงคภายในมหาวิทยาลัยจะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและจะตองสอดคลองกันตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน กิจกรรม
จนถึงระดับบุคคล เพ่ือใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาประสงค ทราบขอบเขตการดําเนินงานใน
แตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน ดังนั้นวัตถุประสงคจะตองแสดง
ใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ท่ีมหาวิทยาลัยตองการจะบรรลุไมใชการกลาวถึง “กระบวนการ” ใน         
การปฏิบัติงานซ่ึงควรมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. กําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒. กําหนดวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจท่ีกําหนดไว 
 ๓. กําหนดกิจกรรมท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัย 
 ๔. กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
 วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงอาจแบงออกไดเปน ๒ ระดับคือ 
  (๑) วัตถุประสงคในระดับองคกร เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของ
องคกรตามแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  (๒) วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง
ลงไปสําหรับแตละกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึง
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับมหาวิทยาลัย   
การกําหนดท่ีชัดเจนชวยใหการระบุและวิ เคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางครบถวน   
วัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนในแตละระดับควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน
และสามารถวัดผลไดวัตถุประสงคท่ีดี (SMART) ไดแก 
   Specific  :    มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
   Measurable   :    สามารถวัดผลหรือประเมินผลได 
   Achievable   :    สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได 
   Reasonable   :    สมเหตุผลมีความเปนไปได 
   Time constrained  :    มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
 อยางไรก็ตาม  หากสวนงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและภารกิจหลักของงานอยูแลวก็สามารถ
นําตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีกําหนดไวมาใชแทนวัตถุประสงคก็ได 
 
๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย 
 เ พื ่อประกาศใช ร ะด ับมหาว ิทยาล ัย  คณะกรรมการบร ิหารความ เสี ่ย ง ระด ับ
มหาวิทยาลัยนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติตั้งแตการทํา
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 
 
 



๑๕ 
 

 รายละเอียด 
 ๑)  การจัดทําคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย                   
มีอธิการบดีเปนประธาน และรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี เลขานุการสํานักงานคณบดี 
ผูอํานวยการระดับสํานัก/สถาบัน/ศูนย/วิทยาลัย/คณะ เปนกรรมการ มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารความเสี่ยง ๑ ทานโดยมีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายในเปนเลขานุการ 
 ๒) ในคําสั่ง ใหระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ นโยบาย หรือแนวทางใน 
การดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดทํา กําหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  (๓) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 
  (๔) นําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
  (๕) จัดกิจกรรมเผยแพรความรู สงเสริมความเขาใจเก่ียวกับระบบการบริหารความ
เสี่ยงแกผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
 
๒.๓ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสวนงาน  
 เพ่ือประกาศใชในสวนงาน และเสนอให กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยทราบ 
 รายละเอียด 
 ๑) การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสวนงาน โดยเปนคําสั่ง
ภายในของสวนงาน มีหัวหนาสวนงานเปนประธาน  และบุคลากรในสวนงาน ๑ คน เปนเลขานุการ 
บุคลากรท่ีเหลือเปนกรรมการ 
 ๒) ในคําสั่ง ใหระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ นโยบาย หรือแนวทางในการ
ดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  (๒) จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  (๓) ระบุปจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงประจําสวนงาน 

  (๔) จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนการ
ปฏิบัติงาน บริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

  (๕) เผยแพรความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงานแก
บุคลากรในสังกัด 
  (๖) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

 



๑๖ 
 

  (๗) จัดทํารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน นําเสนอตอ     
กลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวิเคราะห ตรวจสอบ ความกาวหนาของ
แผนในการตอบสนองความเสี่ยง ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  (๘) รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 
และนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปการศึกษาถัดไป 
 ๓) เม่ือเสร็จแลว ใหทําบันทึกขอความ แจงรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
สวนงาน ใหกับกลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดเปาหมายการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ดังแสดงในตารางท่ี ๔ 
 
ตารางท่ี ๔  เปาหมายในการดําเนินการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๕๙ 

เปาหมายในการดําเนินการระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

การดําเนินการในปการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง 

√ √ √ มีระบบการบริหารความเสีย่ง 

๒. เ พ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการใชระบบ
บริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการ
ปอง กันและลดความ เสี่ ย งต อการ
ดําเนินงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

√ √ √ มีคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีเปน
มาตรฐาน 

๓. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
มีความเขาใจกระบวนการและสามารถ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน
เพ่ิมเติมจากระบบการควบคุมภายในท่ี
มีอยูเดิม 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

การเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละของ
บุคลากรท่ีมคีวามรูความเขาใจใน
การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลยั 

๔.เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

√ √ √ ระดับความเสี่ยงท่ีไมสูงกวา ๖ 

๕. เพ่ือมีการทบทวนและประเมินคุณภาพ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
มหา วิทยาลั ยอย า ง เปน อิสระจาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัย 

√ √ √ รายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสีย่งของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการตดิตามฯ 

 
 
 

 



๑๗ 
 

๒.๔ ประเด็นความเส่ียง และการระบุปจจัยความเส่ียง  
 
 ๒.๔.๑  ประเด็นความเส่ียง 
 คณะกรรมการประจําสวนงานวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยเสี่ยงควรมีความ
เชื่อมโยงกับผลความสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคตามแผนงานของ
สวนงานและโอกาสของเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนอันจะสงผลกระทบตอสวนงานทําใหไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคนั้นได  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดจัดประเภทของความเสี่ยง
ในการระบุความเสี่ยงออกเปน ๕ ประเภทและไดกําหนดเกณฑดังกลาวเพ่ือใชในการระบุปจจัยเสี่ยง
แยกตามประเภทความเสี่ ย งของสวนงานทุกระดับในมหาวิทยาลั ยประจํ าปการ ศึกษา             
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 รายละเอียด 
 ๑) คณะกรรมการมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบปุจจัยความเสี่ยง ท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน ตามบริบทของคณะ/สวนงาน โดยอาจใชการประชุม และมีผูรับผิดชอบรวบรวม 
วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงจากมติท่ีประชุม และแจงใหบุคลากรในสวนงานรับทราบ 
 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
(Risk Factor: RF) มีท้ังหมด ๕ ดาน ๑๗ ปจจัยความเสี่ยง ไดแก 
 
  (๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการทํางานตามปกติทุกข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุ/อุปกรณบุคลากรท่ีปฏิบัติงานฯลฯซ่ึงจะสงผลกระทบตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยประกอบดวย ๑๒ ปจจัยความเสี่ยง
ดังนี้ 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑: ไมมีแผนยกมาตรฐานการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย 
และไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๒ : ไมมีกระบวนการสงเสริมและการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามกลไกการพัฒนาหลักสูตร เชน การดําเนินการใหมี มคอ.๓, มคอ. ๔  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๓ : ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ เชน เทคนิคการสอน การหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need) 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๔ : มีแนวทางบริหารความเสี่ยงใน  เชิงรับ การบริหารความ
เสี่ยงยังไมเปนระบบ 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๖ : ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ และ
กระบวนการสงเสริมและการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมท้ังบุคลากรสาย
วิชาการ(อัตราจาง) ไมสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๗ : ไมมีแผนดําเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ให
เปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย เกิดขอจํากัดในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
และเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัย 



๑๘ 
 

   ปจจัยความเสี่ยง RF ๘ : ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีชัดเจน ไมมีการ
สื่อสารระหวางสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ และไมมีความเชื่อมโยงระหวางสวนงานท่ีดูแล
นิสิตกับสายวิชาการ  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๐ : ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๑ : ไมมีเครื่องมือในการประเมินอาจารยท่ีเปนแบบ
มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรและระบบ กระบวนการขอมูลปอนกลับมายังคณาจารยผูสอน 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๒ :  ไม มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และการสนับสนุน พันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรคมหาวิทยาลัย     
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๓ : ไมมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และระบบสารสนเทศ ท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (people – ware) 
และไมมีการนําแนวปฏิบัติและงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๔ : มีแผนการจัดการความรู แตไมครอบคลุมภารกิจ
มหาวิทยาลัย หลายโครงการยังไมระบุหรือมีคําสั่งคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบโดยตรง 
กระบวนการและทัศนคติในการทํางานบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไมเปนไปในแนวเดียวกัน ทําใหไม 
สามารถบูรณาการงานประจําสูการจัดการความรู (explicit knowledge และ tacit knowledge)  
ไมมีการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย และคูมือการจัดการความรู  
  (๒) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risks : F) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินซ่ึงมีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนหรือความเสียหายตอ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกปองทรัพยสินการเงินและ
มาตรการประหยัดคาใชจายประกอบดวย ๒ ปจจัยความเสี่ยงดังนี้  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๕ : ไมมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย(อยูในการทบทวนแผน) ไมมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ    
การนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๙ : ไมมีแผนการปฏิบัติงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
  (๓) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance risks : C) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน 
ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน จากสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย 
๑ ปจจัยความเสี่ยง คือ  
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๕ : เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของบุคลากรหรือองคกร 
 
 



๑๙ 
 

  (๔) ความเสีย่งดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) ความเสีย่งท่ีมหาวิทยาลัยไม
สามารถควบคุมได0 เชนการเกิดจากสภาวะการแขงขันสถานศึกษาคูแขง(Competitive Risk) เกิดจาก
สถานศึกษาพันธมิตรและผูสงมอบงานใหเรา(Supplier Risk) เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
(Economic/Political Risk) และความเสีย่งจากภยัธรรมชาติสภาพหรือสภาวะแวดลอมทางธรรมชาต ิ
(Natural disaster risk) วิเคราะหตามหลัก ๗ ประการท่ีเรยีกโดยท่ัวไปวา "MC-STEPS" มีความหมายสรุป
ไดดังนี้ 
   M = Market คือกลุมลูกคาเปาหมาย 
   C = Competition คือสถานการณการแขงขัน 
   S = Social คือคานิยมทางวัฒนธรรมของสังคมเชนการสนใจหรือใหความสําคัญ
ตอผูท่ีมีความสามารถดานภาษา 
   T = Technology คือความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
   E = Economic คือสถานการณเศรษฐกิจ 
   P = Political & Legal คือสถานการณของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบตางๆ 
   S = Suppliers คือกลุมผูสงตอลูกคา/กลุมผูผลิตและเครือขายหรือพันธมิตร/กลุม
ผูใชบริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
  ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอกนี้ ประกอบดวย ๑ ปจจัยความเสี่ยง คือ 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๖ : ไมมีแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
  (๕) ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic risks : S) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศนหรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวม ทําใหโครงการขาด
การยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง  หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง ประกอบดวย ๑ ปจจัยความเสี่ยง คือ 
   ปจจัยความเสี่ยง RF ๑๗ : ไมมีวิธีการท่ีเปนระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ไมมี
แผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ป และไมมีความชัดเจนถึงวิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัต ิ   
ท่ัวท้ังองคกรไปยังบุคลากร 
 ๒.๔.๒ การระบุปจจัยความเส่ียง 
 วิธีการระบุปจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน 
  ๑) ระดับมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด
ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญอันมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 
  ๒) ระดับสวนงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานจะรวมกันประชุม 
เชิงปฏิบัติการเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือรวมกันระบุปจจัยเสี่ยงตามภารกิจท่ีเก่ียวของในแผนงาน
เม่ือไดขอสรุปปจจัยเสี่ยงในแตละภารกิจแลวคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานจะนําไป
จัดทําแผนการปฏบิัติงานบรหิารความเสี่ยงระดับสวนงานตอไป 



๒๐ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไดระบุปจจัยความเสี่ยงระดับสวนงาน 
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําความเสี่ยงของสวนงาน ดังแสดงในตารางท่ี ๕ 
 
ตารางท่ี ๕ ขอแนะนําสวนงานในการเลือกประเภทความเสี่ยง 

ท่ี สวนงาน 
ประเภทความเส่ียงท้ังหมด ๕ ดาน 
O F C E S 

๑. สํานักงานอธิการบดี      
 ๑.๑ กองกลาง      
 ๑.๒ กองกิจการนิสิต      
 ๑.๓ กองกิจการวิทยาเขต      
 ๑.๔ กองคลังและทรัพยสิน      
 ๑.๕ กองนิติการ      
 ๑.๖ กองแผนงาน      
 ๑.๗ กองวิชาการ      
 ๑.๘ กองวิเทศสัมพันธ      
 ๑.๙ กองสื่อสารองคกร      
 ๑.๑๐ สํานักงานประกันคุณภาพ      
 ๑.๑๑ สํานักงานตรวจสอบภายใน      
 ๑.๑๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม      
 ๑.๑๓ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย      

๒. สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      
๓.  คณะพุทธศาสตร      
 ๓.๑ สํานักงานคณบดี      
 ๓.๒ ภาควิชาพระพุทธศาสนา      
 ๓.๓ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา      
 ๓.๔ ภาควิชาบาลีและสันสกฤต      

๔.  คณะครุศาสตร      
 ๔.๑ สํานักงานคณบดี      
 ๔.๒ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว      
 ๔.๓ภาควิชาบริหารการศึกษา      
 ๔.๔ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน      
 ๔.๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา      
 ๔.๖ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา      

๕. คณะมนุษยศาสตร      
 ๕.๑ สํานักงานคณบดี      



๒๑ 
 

ท่ี สวนงาน 
ประเภทความเส่ียงท้ังหมด ๕ ดาน 
O F C E S 

 ๕.๒ ภาควิชาภาษาไทย      
 ๕.๓ ภาควิชาภาษาตางประเทศ      
 ๕.๔ ภาควิชาจิตวิทยา      

๖. คณะสังคมศาสตร      
 ๖.๑ สํานักงานคณบดี      
 ๖.๒ ภาควิชารฐัศาสตร      
 ๖.๓ ภาควิชาเศรษฐศาสตร      
 ๖.๔ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
 ๖.๕ ภาควิชานิติศาสตร      

๗. สถาบันภาษา      
 ๗.๑ สวนงานบริหาร      
 ๗.๒ สวนวิชาการ      

๘. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร      
 ๘.๑ สวนงานบริหาร      
 ๘.๒ สวนวางแผนและสงเสริมงานวิจัย      

๙. สถาบันวิปสสนาธุระ      
 ๙.๑ สวนงานบริหาร      
 ๙.๒ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม      

๑๐. สํานักทะเบียนและวัดผล      
 ๑๐.๑ สวนทะเบียนนิสิต      
 ๑๐.๒ สวนประเมินผลการศึกษา      

๑๑. สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม      
 ๑๑.๑ สวนงานบริหาร      
 ๑๑.๒ สวนธรรมนิเทศ      
 ๑๑.๓ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย      
 ๑๑.๔ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย      

๑๒. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 ๑๒.๑ สวนหอสมุดกลาง      
 ๑๒.๒ สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๑๓. ศูนยอาเซียนศึกษา      
 ๑๓.๑ สวนงานบริหาร      
 ๑๓.๒ สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ      

๑๔. วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ      



๒๒ 
 

ท่ี สวนงาน 
ประเภทความเส่ียงท้ังหมด ๕ ดาน 
O F C E S 

 ๑๔.๑ สํานักงานวิทยาลัย      
 ๑๔.๒ สํานักงานวิชาการ      

๑๕. วิทยาลัยพระธรรมทูต      
 ๑๕.๑ สํานักงานวิทยาลัย      
 ๑๕.๒ สํานักงานวิชาการ      

๑๖. วิทยาเขต ๑๐ แหง      
 ๑๖.๑ วิทยาเขตหนองคาย      
 ๑๖.๒ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      
 ๑๖.๓ วิทยาเขตเชียงใหม      
 ๑๖.๔ วิทยาเขตขอนแกน      
 ๑๖.๕ วิทยาเขตนครราชสีมา      
 ๑๖.๖ วิทยาเขตอุบลราชธาน ี      
 ๑๖.๗ วิทยาเขตแพร      
 ๑๖.๘ วิทยาเขตสุรินทร      
 ๑๖.๙ วิทยาเขตพะเยา      
 ๑๖.๑๐วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม      

๑๗. วิทยาลัยสงฆ ๑๒ แหง      
 ๑๗.๑ วิทยาลัยสงฆลําพูน      
 ๑๗.๒ วิทยาลัยสงฆเลย      
 ๑๗.๓ วิทยาลัยสงฆนครพนม      
 ๑๗.๔ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค      
 ๑๗.๕ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช      
 ๑๗.๖ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย      
 ๑๗.๗ วิทยาลัยสงฆปตตาน ี      
 ๑๗.๘ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง      
 ๑๗.๙ วิทยาลัยสงฆนครนาน      
 ๑๗.๑๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ      
 ๑๗.๑๑ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร      
 ๑๗.๑๒ วิทยาลัยสงฆเชียงราย      

 
 
 
 



๒๓ 
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๒.๕ ประเมินความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง 
 ๒.๕.๑ ประเมินความเส่ียง 
 รายละเอียด 
 ใหดําเนินการประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการระบุความเสี่ยง 
และวิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
  ๑) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง ซ่ึงจําแนกเปน ๕ ระดับ คือ 
   ระดับท่ี ๑ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดนอยมาก 
   ระดับท่ี ๒ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดนอย 
   ระดับท่ี ๓ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง 
   ระดับท่ี ๔ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง 
   ระดับท่ี ๕ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 
  ๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
หากเกิดเหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน ๕ ระดับ คือ 
   ระดับท่ี ๑ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีนอยมาก 
   ระดับท่ี ๒ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีนอย 
   ระดับท่ี ๓ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีปานกลาง 
   ระดับท่ี ๔ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีสูง 
   ระดับท่ี ๕ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีสูงมาก 
  ๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณซ่ึงคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
  ระดับความเสี่ยง  = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
  หรือ            D = L x I  
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ผลกระทบ (Impact : I) 
 



๒๔ 
 

 
เกณฑระดับความเส่ียงท่ียอมรับได มีดังนี้ 
 ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  มีคาตั้งแต ๑ –๖ 
 ระดับความเสี่ยงดานการเงิน   มีคาตั้งแต ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงดานกฎระเบียบ   มีคาตั้งแต ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก  มีคาตั้งแต ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงดานกลยุทธ   มีคาตั้งแต ๑ – ๖ 
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc 
กําหนดเกณฑการหาคาเกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 

ระดับ คาโอกาสเกิด (L) 

๕ โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี
ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

นาจะเกิดข้ึนในปนี้แนหรือ มีความ
นาจะเปนมากกวา ๘๐ % ข้ึนไป 

ใน รอบ๕  ป ท่ี ผ า นมา มี
เหตุการณเกิดข้ึนทุกป 

๔ โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือ
เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมีความ
นาจะเปนมากกวา ๖๐  - ๘๐ % 

ใ น ร อ บ ๕ ป ท่ี ผ า น ม า มี
เหตุการณเกิดข้ึน ๔ ป 

๓ โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง
หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิด ข้ึนได  โดยข้ึนอยู กับ
ป จจั ย  หรื อความน าจะเป น
มากกวา ๔๐ – ๖๐ % 

ใน รอบ  ๕ป ท่ี ผ า นมา มี
เหตุการณเกิดข้ึน ๓ ป 

๒ โอกาสเกิดข้ึนนอยหรือ
อาจเกิดข้ึนได 

ความนาจะเปนมากกวา  ๒๐ –
๔๐ % 

ในรอบ ๕ ป ท่ีผ านมา มี
เหตุการณเกิดข้ึน ๒ ป 

๑ โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 
หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

ไมนาจะเกิดในปนี้หรือมีความนาจะ
เปนนอยกวาหรือเทากับ ๒๐  % 

ในรอบ ๕ ป ท่ี ผ านมามี
เหตุการณเกิดข้ึนเพียง ๑ ป 

 
 

 
ระดับความเส่ียง 

คาชวงคะแนน 
(โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 

 
สีแสดงระดับความเส่ียง 

ระดับความเสี่ยงต่ํา 
(Low) 

๑–๓ สีเขียว 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

๔–๖ สีเหลือง 

ระดับความเสี่ยงสูง 
(High) 

๘–๑๒ สีสม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๕–๒๕ สีแดง 

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc


๒๕ 
 

กําหนดเกณฑการหาคาผลกระทบ (Impact : I) ตามประเภทของความเส่ียงไวท้ังหมด ๕ ดาน ดังนี้ 
   ๑) เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) 
   คําอธิบาย การวัดระดับความเสียหายในดานการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการของมหาวิทยาลัยหากหนวยงานไมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและโครงการจะสงผล
กระทบตอแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถบรรลุเปาหมายได ดัง
แสดงในตารางท่ี ๖ 
 
ตารางท่ี ๖ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการปฏิบัติงาน 

ดานปฏิบัติงาน ความหมาย 
๑ = ไดผลงานตามเปาหมายมากกวารอยละ 

๙๐ข้ึนไป 
สวนสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ไดผลงานมากกวารอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๒ = ไดผลงานตามเปาหมายต้ังแตรอยละ 
๘๑–๙๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติ ให เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานไดผลงานตั้งแตรอยละ ๘๑–๙๐ 

๓ = ไดผลงานตามเปาหมายต้ังแตรอยละ 
๗๑–๘๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติ ให เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานไดผลงานตั้งแตรอยละ ๗๑–๘๐ 

๔ = ไดผลงานตามเปาหมายต้ังแตรอยละ 
๖๑–๗๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติ ให เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานไดผลงานตั้งแตรอยละ ๖๑–๗๐ 

๕ = ไดผลงานตามเปาหมายนอยกวาหรือ
เทากับรอยละ๖๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติ ให เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานไดผลงานนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ 

 
   ๒) เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการเงิน(Financial risks : F) 
   คําอธิบาย ความเสี่ยงท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินไดอันมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับรายไดลดลงหรือมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน หรือทรัพยสินเสียหาย ดังแสดงในตารางท่ี ๗ 

 
ตารางท่ี ๗ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการเงิน 

ดานการเงิน ความหมาย 
๑ = มีการลดลงของรายไดหรือมีคาใชจาย

เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสินเสียหายไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายไดลดลง/คาใชจายเพ่ิมข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายไมเกินจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐บาท 

๒ = มีการลดลงของรายไดหรือมีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 
๕๐,๐๐๑–๑๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายไดลดลง/คาใชจายเพ่ิมข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายจํานวนเงินตั้งแต ๕๐,๐๐๑–๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ = มีการลดลงของรายไดหรือมีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 
๑๐๐,๐๐๑–๕๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายไดลดลง/คาใชจายเพ่ิมข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายจํานวนเงิน ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๑–๕๐๐,๐๐๐
บาท 
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ดานการเงิน ความหมาย 
๔ = มีการลดลงของรายไดหรือมีคาใชจาย

เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 
๕๐๐,๐๐๑–๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายไดลดลง/คาใชจายเพ่ิมข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายจํานวนเงินตั้งแต ๕๐๐,๐๐๑–๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ = มีการลดลงของรายไดหรือมีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสินเสียหายมากกวา
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

กรณีท่ีทําใหรายไดลดลง/คาใชจายเพ่ิมข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายจํานวนเงินมากกวา๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

 
  ๓) เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกฎระเบียบ (Compliance risks : C) 
  คําอธิบาย ผลกระทบท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของไดหรือนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีมีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางท่ี ๘ 
 
ตารางท่ี ๘ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกฎระเบียบ 

ดานกฎระเบียบ ความหมาย 
๑ = มีผลกระทบในระดับบุคลากร มีการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบระเบียบขอบังคับท่ี    

ไมมีนัยสําคัญ 
๒ = มีผลกระทบภายในระดับสวนงาน/

ฝาย/สาขาวิชา 
มีการละเมิดขอกฎหมายท่ีไมมีนัยสําคัญ 

๓= มีผลกระทบในระดับสํานัก/สถาบัน/
ศูนย สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทา 

มีการฝาฝนกฎขอกฎหมายท่ีสําคัญท่ีมีการสอบสวน 
หรือรายงานไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังการ
ดําเนินคดีและ/หรือเรียกรองคาเสียหายหากเปนไปได 

๔ = มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย มีการละเมิดขอกฎหมายท่ีสําคัญ 
๕ = มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยและ

องคกรภายนอก 
มีการฟองรองดําเนินคดีและเรียกรองคาเสียหายท่ี 
สําคัญซ่ึงเปนคดีท่ีสําคัญมากรวมถึงการฟองรองท่ี 
เกิดจากการรวมตัวกันของผูท่ีไดรับความเสียหาย 

 
   ๔) เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) 
  คําอธิบาย ผลกระทบท่ีเกิดจากการเกิดจากสภาวะการแขงขันสถานศึกษาคูแขง
(Competitive Risk), เกิดจากสถานศึกษาพันธมิตรและผูสงมอบงานใหเรา(Supplier Risk), เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk)และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติสภาพ
หรือสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ(Natural disaster risk) ดังแสดงในตารางท่ี ๙ 
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ตารางท่ี ๙  แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานเหตุการณภายนอก 
ดานเหตุการณภายนอก ความหมาย 

๑ = มีการบริหารความเสี่ยงในสวนงาน
อยางระบบ และมีการพิจารณากล
ยุทธเพ่ือลดความเสี่ยงอยูเสมอ 

มีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมท้ังสวนงาน 
และมีการจัดการความเสี่ยงท่ีด ี

๒ = มีการติดตามระดับความเสี่ยงดาน E 
และจัดการใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 

มี ก ระบวนการจั ดกา รคว าม เสี่ ย ง  และ มีแผน          
การปองกันเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๓ = มีกระบวนการลดความเสี่ยงดาน E ท่ี
สําคัญอยางทันที เม่ือความเสี่ยง
ปรากฏ 

มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง หากเหตุการณ
เกิดข้ึน โดยระบุใหมีผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

๔ = เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงดาน E  มีการวิเคราะหถึงความเสี่ยงดาน E ท่ีมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน และมีการจัดการความเสี่ยงบางตามความจําเปน 

๕ = ไมมีกระบวนการท่ีใชในการจัดการ
ความเสี่ยง ดาน E 

มีการแกไขปญหาจากการทํางานประจําวัน ซ่ึงเปนการ
แกไขปญหาเปนกรณีๆไป 

 
  ๕) เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกลยุทธ (Strategic risks : S) 
  คําอธิบาย ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม
บรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี ๑๐  
 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกลยุทธ 

ดานกลยุทธ ความหมาย 
๑ = ไดผลงานตามเปาหมายมากกวา    
     รอยละ๙๐ข้ึนไป 

สวนงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนกลยุทธได
ผลงานมากกวารอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๒ = ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ
๘๑ – ๙๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนกลยุทธได
ผลงานตั้งแตรอยละ ๘๑ – ๙๐ 

๓ = ไดผลงานตามเปาหมายต้ังแตรอยละ
๗๑ – ๘๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนกลยุทธได
ผลงานตั้งแตรอยละ ๗๑ – ๘๐ 

๔ = ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ
๖๑ - ๗๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนกลยุทธได
ผลงานตั้งแตรอยละ ๖๑ - ๗๐ 

๕ = ไดผลงานตามเปาหมายนอยกวาหรือ
เทากับรอยละ๖๐ 

สวนงานสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนกลยุทธได
ผลงานนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ 
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 ๒.๕.๒ การจัดลําดับความเส่ียง 
 เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลวนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีสําคัญและเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวาง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินไดตาม
ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางและตํ่า แลวนํา
ความเสี่ยงท่ีไดวิเคราะหดังกลาวมาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

 
๒.๖ จัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
 รายละเอียด 
 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยงโดยการนํากลยุทธ
มาตรการหรือแผนงานมาใชปฏิบัติในทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
หรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ
รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอและนํามา
วางแผนจัดการความเสี่ยงโดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงตองมีเปาหมายคือ 
  ๑) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น 
  ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
  ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปท่ี 
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานตองการหรือยอมรับได 
 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ  แตอยางไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงโดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายใน 
 เปนกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมดังกลาวหมายถึงกระบวนการ
วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับ
ทิศทางท่ีตองการสามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได
โดยท่ัวไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานอยูแลวเชน
การอนุมัติการลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากรและการแบงหนาท่ีของบุคลากรเปนตน ท้ังนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภท
คือ 
  ๑) การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ี
กําหนดข้ึนเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรกเชนการอนุมัติการจัดโครงการ
สรางมหาวิทยาลัยหรือสวนงานการแบงแยกหนาท่ีการควบคุมการเขาถึงเอกสารขอมูลทรัพยสิน ฯลฯ 
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  ๒) การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนด
ข้ึนเพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว  เชน การสอบทานการวิเคราะห  การยืนยันยอดการตรวจนับ
การรายงานขอบกพรองฯลฯ 
  ๓) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริม
หรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 
  ๔) การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนด
ข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกใน
อนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหาก
เกิดเพลิงไหม เปนตน 
 ๒.๖.๒ กลยุทธในการจัดการความเส่ียงแบงได ๔ แนวทางหลักคือ 
  ๑) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใต
การควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบันซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ เชนกรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไม
คุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ 
  ๒) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเล่ียง (Avoid) คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ
ยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงในกลุมนี้  เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน 
  ๓) การโอนความเส่ียง (Transfer) หรือแบง (Share) คือความเสี่ยงท่ีสามารถโอน
ไปใหผูอ่ืนได  เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือ
การจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัยเปนตน 
  ๔) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการแกไขเก่ียวกับการ
ควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม  เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานการจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
เปนตน 
  เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง 
ท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง  
และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคา
ในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนเพ่ือประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
 ๒.๖.๓ ขอแนะนําในการจัดการความเส่ียง 
  กรณีท่ีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ L หมายถึง มีระดับความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา
ควรใชวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู
ใหมีประสิทธิภาพ 
  กรณีท่ีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ M หมายถึง มีระดับความเสี่ยงท่ีไมรุนแรงควรใช 
วิธีการยอมรับความเสี่ยงไวหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการยกเลิกกิจกรรมท่ีอาจจะทําใหมี   
ความสูญเสีย สวนงานควรจัดใหมีการติดตามความเสี่ยงอยางตอเนื่องเปนประจําทุก ๖ เดือน 



๓๐ 
 

  กรณีท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ H หมายถึง มีระดับความเสี่ยงท่ีสูงจําเปนตอง
จัดการความเสี่ยงโดยวิธีลดความเสี่ยงการถายโอนหรือการปองกันซ่ึงตองดําเนินการกําหนดใหมี
แผนการบริหารความเสี่ยงหนวยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเปนประจําทุกไตรมาส 
  กรณีท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงเปนระดับ E หมายถึง สวนงานควรจัดทําบันทึกขอความ
พรอมแผนการบริหารความเสี่ยงประเภทแผนฉุกเฉินและใหรายงานตอประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทราบทันทีท่ีพบโดยตรงประกอบกับสวนงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเปน
ประจําทุกเดือน 
 
๒.๗ ดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด  
 มหาวิทยาลัย ไดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO โดยมีแบบฟอรมใน
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ดังนี้  
 ๒.๗.๑ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับ
ความเสี่ยง ประจาํสวนงาน 
 ๒.๗.๒ แบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
 ๒.๗.๓ แบบฟอรม  MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง 
 ๒.๗.๔ แบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ประจาํสวนงาน 
 เม่ือดําเนินการครบถวนแลว นําเสนอผูบริหารสูงสุดประจําสวนงาน หรือประธาน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน ลงนามรายงานผลการดําเนินงานตอกลุมงานบริหาร
ความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมวิเคราะหการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 
 

 
๒.๘ การติดตาม การประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเส่ียง และการจัดทํารายงาน

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 รายละเอียด 
 ๒.๘.๑ การติดตามการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ๑) การติดตามระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามจากผูบริหารท่ีตองรับผิดชอบตามท่ี
กําหนดไวในแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๒) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทําแผนการติดตามและจัดทํารายงานการติดตาม            
ปละ ๒ ครั้งของปการศึกษา 
  รายงานครั้งท่ี ๑ คือ (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน) และรายงานครั้งท่ี ๒ คือ 
(ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม) 
 



๓๑ 
 

 ๒.๘.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใหมีการใสขอเสนอแนะลงไป เพ่ือท่ี
ผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด นําไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปการศึกษาถัดไป 
 ๒.๘.๓ การจัดทํารายงานผลการบริหารความเ ส่ียงประจําปการศึกษา เสนอ          
สภามหาวิทยาลัย 
 เ พื ่อ เป นการ เผยแพร ให ก ับบ ุคลากรในมหาว ิทยาล ัยทราบถ ึงความเสี ่ย งของ
มหาวิทยาลัยที่สําคัญโดยเนื้อหาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษาจะ
ประกอบดวยความเสี่ยงท่ีมีระดับผลกระทบตอมหาวิทยาลัยอยูในระดับสูง มีระดับคะแนนความเสี่ยง
ตั้งแต ๘ ข้ึนไป และแผนการบริหารความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ท่ีผานการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รายงานดังกลาวจะถูกนําเสนอไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ           
ราชวิทยาลัยรวบรวมแบบฟอรมท้ังหมด จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 
และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
๒.๙ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแนวทาง 
COSO สรุปภาพรวมท้ัง ๘ ข้ันตอน ดังแสดงในตารางท่ี ๑๑ และแสดงวงจรคุณภาพการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยดังแผนภาพท่ี ๒ 
 
ตารางท่ี ๑๑ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
๑. กําหนด

วัตถุประสงค 
 
 

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
จะตองสอดคลองกันตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยสวนงาน
กิจกรรมจนถึงระดับบุคคลแบงออกไดเปน ๒ ระดับคือ 
๑.๑ ระดับองคกร เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน

ภาพรวมขององคกรตามแผนปฏิบัติงานประจําปและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑.๒ ระดับกิจกรรม เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานท่ีเฉพาะ 
เจาะจงลงไปสําหรับแตละกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดับมหาวิทยาลัย 

๒. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดับมหาวิทยาลัย 



๓๒ 
 

กระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
๓. แตงตั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับสวนงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดับสวนงาน 

๔. วิเคราะหประเด็น
ความเสี่ยงและ
ระบุปจจัย    
ความเสี่ยง    
ระดับสวนงาน 

คณะกรรมการประจําสวนงานวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความสําเร็จ
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคตาม
แผนงานของสวนงานและโอกาสของเหตุการณท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอันจะสงผลกระทบตอสวนงานทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคนั้นไดจากการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดจัดประเภทของความเสี่ยงในการ
ระบุความเสี่ยง ออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้ 
๔.๑ ดานการปฏิบัติงาน 
๔.๒ ดานการเงิน 
๔.๓ ดานกฎระเบียบ 
๔.๔ ดานเหตุการณภายนอก 
๔.๕ ดานกลยุทธ 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
ระดับสวนงาน   
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําสวนงาน 
 

๕. ประเมิน       
ความเสี่ยงและ
จัดลําดับ     
ความเสี่ยง 

๕.๑ ตารางคาโอกาสของการเกิดเหตุการณ 
๕.๒ ตารางคาผลกระทบ 
๕.๓ การกําหนดแผนผังเมทริกซแสดงระดับความเสี่ยง ใน

Scale ๕ x ๕ 
๕.๔ กําหนดระดับคาความเสี่ยง เปน L M H E 
๕.๖ จัดเรียงตามลําดับจากระดับE H Mและ Lแลวนําความ

เสี่ยงท่ีไดวิเคราะหมาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ข้ันตอนตอไป 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ประจําสวนงาน 
 

๖. จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

๖.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง(มีระดับคา
ชวงคะแนนมากกวา ๖ ข้ึนไป) และการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ประจําสวนงาน 

๗. ดําเนินงานตาม
แผนบริหาร  
ความเสี่ยง 

จัดทําแบบฟอรม และนําเสนอผูบริหารสูงสุดประจําสวนงาน 
หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจํา     
สวนงาน  

ระดับ
มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
 
 



๓๓ 
 

กระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
ระดับสวนงาน 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ประจําสวนงาน 

๘. ติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง
และจัดทํารายงาน
เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

๘.๑ การติดตามระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามจาก
ผูบริหารท่ีตองรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในแผนบริหาร   
ความเสี่ยงตามแบบฟอรม  

๘.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนการติดตามและจัดทํา
รายงานการติดตาม ปละ ๒ ครั้งของปการศึกษา  

    รายงานครั้งท่ี ๑ คือ (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน)  

    รายงานครั้งท่ี ๒ คือ (ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน
พฤษภาคม)  

๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให
มีการใสขอเสนอแนะลงไป เพ่ือท่ีผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด 
นําไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป
การศึกษาถัดไป 

๘.๔ จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําป
การศึกษาและเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย
แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ภาพท่ี ๔ วงจรคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

บทท่ี ๓ 
 

การรายงานการบริหารความเส่ียง 
 

(Risk Management Reports) 

 
 วัตถุประสงคในการรายงานตามแบบเอกสารท่ีกําหนดข้ึนนั้นเพ่ือใชเปนขอมูลในการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการสงผานขอมูลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวน
งานสูคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสูคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 
 

 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดบัสวนงาน ประกอบดวย 
 ๓.๑ บันทึกขอความ ของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน  
 ๓.๒  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร    
ความเสี่ยง ระดับสวนงาน 
 ๓.๓  แบบเอกสาร MCU_RM ๐ เกณฑระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 
 ๓.๔  แบบเอกสาร MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับ
ความเสี่ยง ระดับสวนงานการจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๑ เพ่ือเปนการเรียบเรียงวิเคราะห
ประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงซ่ึงถือวา
เปนเครื่องมือใหสวนงานคนหาความเสี่ยง ท่ีจําเปนตองมีแผนจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 
 ๓.๕ แบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน          
การจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน เพ่ือ
ตอบสนองความเสี่ยง กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน เปาหมาย งบประมาณ และผูรับผิดชอบ
โดยตรงในแตละรายละเอียดกิจกรรม 
 ๓.๖ แบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน การจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงาน เพ่ือใหทราบความกาวหนาในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 
 ๓.๗ แบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ระดับสวนงาน การจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงานเพ่ือทราบกิจกรรมการควบคุมท่ีไดดําเนินการไปแลว ระดับความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู และผลการติดตาม ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ซ่ึงรายงาน ๒ ครั้งตอปการศึกษา รายงาน
ครั้งท่ี ๑ คือ (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน) รายงานครั้งท่ี ๒ คือ (ระหวางเดือน
ธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม) โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนผูติดตามการดําเนินงาน 



๓๖ 
 

 ๓.๘ แบบเอกสาร MCU_RM ๕ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยการจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๕ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการตอบสนองความเสี่ยง มาตรการ 
กิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู ผลลัพธท่ีไดจากการทํากิจกรรมควบคุมแลว ระดับความเสี่ยง       
กอน – หลังการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

บทท่ี ๔ 
 

บทสรุปการบริหารความเส่ียง 
 
 ระบบการบริหารความเสี่ยง นั้น ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ โดยมีการ
ตรวจสอบ  สอบทาน และติดตามเปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ จึงจะเกิดประโยชนอยางแทจริง 
และนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนแลว ยังสามารถประยุกตใช
กับงานทุกอยางและทุกระดับของหนวยงานได การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับ
กอนท่ีจะเกิดข้ึนยอมดีกวาการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอ
เหตุการณ ทําใหประสบความลมเหลวหรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน 
 ดังนั้น ประโยชนของการดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้  
 ๑. เปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยาง
เหมาะสมและทันเวลา และเปนเครื่องมือชวยในการ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ สั่งการ 
ประสานงาน ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน 
 ๒. ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการท่ีดี ซ่ึงจะทําใหองคกรกาวไปสูความเติบโตอยางยั่งยืน 
 ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีบุคลากรท่ัวท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการคิด 
วิเคราะห บงชี้และประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง รวมท้ังมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง เปนการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพโดยรวม 
 ๔. เปนขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร รวมท้ัง
ยังเปนการจัดการความรูท่ีบุคลากรในองคกรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยแหง
ความสําเร็จ ของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ไดแก 

๑. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง 
๒. การมีทีมงานท่ีเขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหท่ัวท้ัง

องคกร 
๓. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม 
๔. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
๕. สรางตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 
๖. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหท่ัวท้ังองคกร 

 อยางไรก็ตาม ยังไมมีรูปแบบการบริหารใดท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันไดอยางสมบูรณ 

(Absolute Assurance) และไมเกิดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง เปนรูปแบบการบริหารท่ีสราง

ความเชื่อม่ันในระดับสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) โดยสามารถสรางความเชื่อม่ันในดาน

วัตถุประสงคการรายงานและดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน ไดสูงกวาการ



๓๘ 
 

สรางความเชื่อม่ันดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคดานกลยุทธและดานการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดจาก

ปจจัยภายนอกผนวกกับปจจัยภายใน นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงจะไมบรรลุวัตถุประสงคองคกร 

หากเกิดเหตุการณดังนี้  

 ๑.  การพิจารณาความคุมคาของตนทุนและประโยชนไมถ่ีถวน  

 ๒.  มีการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการตัดสินใจบอยครั้งโดยไมจําเปน  

 ๓. บุคลากรละเลยไมปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนด  

 ๔. การไมปฏิบัติตามอยางตั้งใจหรือรวมกันกระทําความผิด  

 ๕. ผูบริหารท่ีมีอํานาจกาวกายหรือเพิกเฉย 

 ๖. เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ
พิเศษท่ีไมไดคาดมากอน เปนตน  
 ซ่ึงขอจํากัดขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารควรกํากับตรวจตราเพ่ือลด

การเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบกับความสําเร็จขององคกร 

 

หลัก สัปปุริสธรรม ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ไวใน สัปปุริสสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๓)  

 แนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียง หลักธรรมหนึ่ง ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการ มี ๗ ประการ คือ  

43  ๑. ธัมมัญุตา 4 3(Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเปนผูรูจักเหตุ คือ     

รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการท่ีจะทําให

เกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง 

เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึน 

ตามธรรมชาติ อันวา “สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ

แหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร  

43  ๒. อัตถัญุตา 4 3 (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเปนผูรูจักผล 

หรือความมุงหมาย คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่อง

จากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชน

ของ องคกรท่ีนําไปสูความม่ันคง และไม มีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในท่ีนี้ ก็หมายถึงการ               

มีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ  

43  ๓. อัตตัญุตา 4 3 (Knowing Oneself) ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะ

ภาวะเพศ ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และ

รูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรท่ีเราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็งอยางไร 

มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมทั้ง

การบริหาร ความแตกตางท่ีจะทําใหองคกรเปนเลิศมีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร  



๓๙ 
 

43 ๔. มัตตัญุตา4 3 (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผูรูจักประมาณ 

คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ        

ตองพิจารณาใหรู จักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร               

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมท้ังการแขงข้ันท่ีรอบคอบและรูจักประมาณ      

ขีดความสามารถขององคกร 

 4 3๕. กาลัญุตา 4 3(Knowing the Proper time) ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา       

อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความ

เขาใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ 

วา ควรจะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดท่ีจะ

บริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอองคกรมากท่ีสุด 

43  ๖. ปริสัญุตา 4 3(Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเปนผูรูจัก 

ชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ 

จําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรรค หรือการ

ประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหาร

จัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปน

ภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 4 3๗. ปุคคลัญุตา 4 3 (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 

ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 

ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบงานท่ีเหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล 

เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน

องคกรใหมีความรูความสามารถ และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และ     

เสมอภาคใหแก บุคลากรในองคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ       

ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจตอกัน 

 จากสาระของ สัปปุริสธรรม ขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธของ

การบริหารจัดการเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณคา    

พบไดในสังคมมนุษย หรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุ

ดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหารจัดการองคการท่ีดีได 
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๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ภาคผนวก ๑ ตัวอยางบันทึกขอความของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 
 

 
 
 

 

 

บันทึกขอความ 
 
สวนงาน    สํานักงานอธิการบดี                          โทรภายใน. ๘๐๓๓ 
ท่ีศธ ๖๑๐๐/๐๑                วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน สํานักงานอธิการบด ี
 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 
 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัย   
ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงตามเกณฑของคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แลวนั้น 
 พบวามีปจจัยความเสี่ยงระดับสวนงานจํานวน ๒ ปจจัย ๑ ดาน รายละเอียดปรากฏตาม       
แบบเอกสาร MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ประจํา     
สวนงาน แบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง แบบเอกสาร MCU_RM ๓         
บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และแบบเอกสาร MCU_RM ๔ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน จึงขอนําสงรายงานผล    
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน สํานักงานอธิการบดี มาพรอมนี้ 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป 

 
 
       (พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป) 
        รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานสํานักงานอธิการบดี   
 
 
 
 

ตัวอยาง 



๔๓ 
 

ภาคผนวก ๒ คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ภาคผนวก ๓ ตัวอยางคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี        /๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
 
 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ังใหผู มีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย :-  

๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต    ประธานกรรมการ 
๒. นางมาลีรัตน พัฒนตั้งสกุล    กรรมการ 
๓. นางสาวพัทยา  สิงหคํามา    กรรมการ 
๔. นางสาวอโนทัย  บุญทัน    กรรมการ 
๕. นางสาวเรียม ถาวร     กรรมการ 
๖. นางสาวมณีมัญช  เชษฐสกุลวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
         ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
         ๑. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

         ๒. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

         ๓. ระบุปจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงประจําสวนงาน 

         ๔. จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนการ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

        ๕.  เผยแพรความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงาน แกบุคลากรในสังกัด 
        ๖.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

 

ตัวอยาง 



๔๗ 
 

        ๗.  จัดทํารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน นําเสนอตอกลุมงานบริหาร
ความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวิเคราะห ตรวจสอบ ความกาวหนาของแผนใน การ
ตอบสนองความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

        ๘. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน และ       
นําขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปการศึกษาถัดไป 

 
      ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   
     สั่ง ณ วันท่ี  ๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
        (พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป) 
                     รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ภาคผนวก ๔ ขอแนะนําในการจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเส่ียง 
ประเมินความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง ประจําสวนงาน 

๑. ควรพิจารณาระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ประจํา
สวนงานโปรดดูคําอธิบายในคูมือฯ หนา ๑๙ – ๒๘ ประกอบ 

๒. การแยกตามประเภทของความเสี่ยง ควรใชเกณฑตามคูมือฯ หนา ๑๗ – ๑๙ 
๓. การพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง เปนการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ

ปจจัยเสี่ยงท่ีมาของขอมูล ไดมาจากการประชุมระดมความคิดภายในสวนงาน หรือการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

๔. การประเมินคาความเสี่ยงกอนมีกิจกรรมควบคุม ใหคาคะแนนโอกาสของความเสี่ยง 
ควรใชเกณฑการประเมินตามคูมือฯ หนา ๒๓ 

๕. การประเมินคาความเสี่ยงกอนมีกิจกรรมควบคุม การใหคะแนนคาผลกระทบของความ
เสี่ยงควรใชเกณฑประเมินตามคูมือฯ หนา ๒๔ 

๖. ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คือ การกําหนดคาระดับความเสี่ยงท่ีเจาของความเสี่ยง
เห็นวาความเสี่ยงดังกลาวมีผลกระทบไมรุนแรง สวนงานสามารถควบคุมความเสี่ยงท่ี
เหลืออยูหรือกิจกรรมการควบคุมเพ่ือไมใหระดับความเสี่ยงมีคาสูงข้ึน 

๗. กิจกรรมควบคุม คือ กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนภายในสวนงานเพ่ือสรางความม่ันใจวา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

            ๘.  วิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โปรดดูคําอธิบายในคูมือฯ หนา ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ภาคผนวก ๕ ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหาร
ความเส่ียง 

 จะจัดทําเฉพาะในกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงท่ีสูงหรือสูงมากซ่ึง     
มีคาคะแนนระดับความเสี่ยงมากกวา ๖ ข้ึนไปซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ สวนงาน    
ควรระบุวัตถุประสงคประโยชนท่ีไดรับรวมท้ังกิจกรรมท่ีจัดใหมีข้ึนอยางละเอียดเพ่ือเปนขอมูลในการ
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
 
ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง  
 เ พ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตาม
รายละเอียดกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน  
 
ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานบริหารความเส่ียง ประจําสวนงาน  
 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานเม่ือมีกิจกรรมควบคุมปจจัยความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงท่ี
สูงหรือสูงมากซ่ึงมีคาคะแนนระดับความเสี่ยงมากกวา ๖ ข้ึนไป ไดทราบระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
และผลการติดตาม ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ในปการศึกษาถัดไป  
  
ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๕ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานบริหารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย   
 เ พ่ือทราบการตอบสนองความเสี่ยง มาตรการ กิจกรรม เ พ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู 
ความกาวหนาของแผนในแตละปจจัยความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกอน – หลังการบริหารความเสี่ยง เปน        
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนําเสนอ  
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ภาคผนวก ๖ นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 กลยุทธ (Strategic) หมายถึง แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือให
มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมภายนอกและ         
ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย 
 การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเส่ียง (Monitoring of risks) หมายถึง    
การสอบทานความกาวหนาของกิจกรรมการกระทําหรือระบบงานตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการตามแผนของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
 การกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Set acceptable responses to risk) 
หมายถึง การกําหนดเกณฑระดับคาคะแนนของโอกาสการเกิดเหตุการณและคาผลกระทบ          
ตามประเภทของความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยสามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นไดโดยไมจําเปนตองเพ่ิม
กิจกรรมการควบคุม 
 การควบคุม (Control) หมายถึง การออกกฎระเบียบขอบังคับโดยสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติทําใหเกิดกิจกรรมการควบคุม 
 การควบคุมภายใน (Internal control) หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดข้ึนภายใน   
สวนงานเพ่ือสรางความม่ันใจวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี   
การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีเชื่อถือไดและมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน  
เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรกเชนการอนุมัติการจัดโครงการสรางองคกร
การแบงแยกหนาท่ีการควบคุมการเขาถึงเอกสารขอมูลทรัพยสินฯลฯ 
 การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน    
เพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทานการวิเคราะหการยืนยันยอดการตรวจนับ      
การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 
 การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการเชนการใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเปนตน 
 การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตองหรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคตเชน
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม
เปนตน 
 การจดัโครงสรางการบริหารความเส่ียง (Set up organization of risk management) 
หมายถึง การจัดแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกับหนวยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมี
ความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 การจัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง (Annual risk management report) 
หมายถึง การจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 



๕๑ 
 

 การระบุวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Identify suitable responses to risk) 
หมายถึง วิธีการจัดการกับความเสี่ยงในแตละระดับเปนกิจกรรมภายหลังข้ันตอนการประเมิน     
ความเสี่ยงแลว 
 การยอมรับความเส่ียง (Take) หมายถึง การตัดสินใจยอมรับผลท่ีตามมา                
หากเหตุการณเกิดข้ึน โดยคาดวาจะไมสงผลกระทบรุนแรงตอมหาวิทยาลัย หรือระบบควบคุมภายใน
ท่ีมีอยูนั้นเพียงพอแลวไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 
 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง การยกเลิกกิจกรรมอันท่ีจะทําให
มหาวิทยาลัยมีความเสียหายเกิดข้ึน 
 การถายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง การจัดใหมีบุคคลท่ีสามารถรองรับ      
ความเสี่ยงแทนมหาวิทยาลัย เชน การทําประกันภัย เปนตน 
 การลดความเส่ียง (Treat) หมายถึง การจัดใหมีแผนการบริหารความเสี่ยง               
เพ่ือลดโอกาสความนาจะเปนของความเสี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรม หรือ
โครงการท่ีจะนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง 
 การบริหารความเส่ียง (Risk management) หมายถึง กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให
มีข้ึนเพ่ือบริหารจัดการโอกาสของเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 การประเมินความเส่ียง (Evaluate the risks) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหคาโอกาส
ของความเสี่ยงตามเกณฑการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 
 การระบุคาโอกาสของความเส่ียงและคาผลกระทบ (Identify likelihood and 
impact to risks) หมายถึง การกําหนดเกณฑการใหคะแนนคาโอกาสของความเสี่ยงและ           
คาผลกระทบ 
 การระบุปจจัยเส่ียง (Identify the risk) หมายถึง การระบุเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตซ่ึงอาจสงผลตอมหาวิทยาลัยท้ังดานบวกและดานลบ  
 ความซ่ือสัตย (Integrity) หมายถึง การมีคุณธรรมความซ่ือสัตยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทุกระดับชั้น 
 ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย               
มีความถูกตองตามกฎหมายมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองครบถวนมีระบบการตรวจสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได 
 ความใสใจในงาน (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความตระหนักใน
หนาท่ีและตองทําใหดีท่ีสุดโดยมีท้ังความรับผิดและความรับชอบ 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอ 
ความสามารถในการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการทํางานตามปกติทุกข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุ/อุปกรณบุคลากรท่ีปฏิบัติงานฯลฯซ่ึงจะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ            
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 



๕๒ 
 

 ความเส่ียงดานการเงิน (Financial risks : F) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินซ่ึงมีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนหรือความเสียหายตอ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยการจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกปองทรัพยสินการเงินและ
มาตรการประหยัดคาใชจาย 
 ความเส่ียงดานกฎระเบียบ (Compliance risks : C) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน
ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรม
สัญญาการรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงานจากสภาพแวดลอมภายนอก 
 ความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
มหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมได 0  เชน การเกิดจากสภาวะการแขงขันสถานศึกษาคูแขง
(Competitive Risk), เกิดจากสถานศึกษาพันธมิตรและผูสงมอบงานใหเรา(Supplier Risk), เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk) และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ    
สภาพหรือสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ(Natural disaster risk) 
 ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic risks : S) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมาย และพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจาก            
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศนหรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมทําใหโครงการ   
ขาดการยอมรับ และโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาด
หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 
 ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู (Residual risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังจากผาน
กิจกรรมการควบคุมภายในแลว 
 ความเส่ียงระดับองคกร (Enterprise risks) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบตอ 
มหาวิทยาลัยโดยตรงสงผลกระทบถึงเปาหมายในระดับมหาวิทยาลัย 
 ชวงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk tolerance) หมายถึง ชวงความ
เบี่ยงเบนท่ียอมรับไดท่ีสัมพันธกับการบรรลุวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง 
 คาผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีไดจากการประเมินวาหากเหตุการณเกิดข้ึนแลวจะ
ทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานนั้นเปนอยางไร 
 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 แผนผังเมทริกซ (Risk matrix) หมายถึง เครื่องมือซ่ึงใชจัดเรียงลําดับของความเสี่ยง      
โดยการนําเสนอเปน ๒ แกนคือแกน X แทนคาระดับคะแนนของโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y 
แทนคาระดับคะแนนของผลกระทบ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมี   
การบริหารจัดการท่ีเปนธรรมและมีความโปรงใสตรวจสอบได 



๕๓ 
 

 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตาม
มิติธรรมาภิบาล ๙ องคประกอบ ไดแก หลักประสิทธิผล, หลักประสิทธิภาพ, หลักการตอบสนอง       
หลักภาระรับผิดชอบ, หลักความโปรงใส, หลักการมีสวนรวม, หลักการกระจายอํานาจ, หลักนิติธรรม 
และหลักความเสมอภาค 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันโดยการปฏิบัติงานจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ี
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี  
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการ             
ท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสรางความเชื่อม่ันความไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีโอกาส   
ไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ 
รวมคิดแนวทาง, รวมการแกไขปญหา, รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 
 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากระดับองคกรสูหนวยงานเพ่ือดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึง
การมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากรโดยมุงเนน  
การสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสียการปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีขององคกรท้ังนี้การกระจายอํานาจ    
การตัดสินใจท่ีดีบุคลากรตองมีความรูความสามารถ และขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจ       
ท่ีเหมาะสม 
 แผนรองรับความเส่ียงฉุกเฉิน (Contingency) หมายถึง การจัดทําแผนเพ่ือแกไข
สถานการณฉุกเฉินหากเหตุการณนั้นเกิดข้ึนแลวสงผลกระทบรุนแรงตอมหาวิทยาลัย  
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