
 

คูมือการปฏิบัติงานบรหิารความเสี่ยง 

๑. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน สามารถนําคูมือการปฏิบัติงานบริหาร

ความเสี่ยงไปประยุกตใชเปนแนวทางการปฏิบัติได 

๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค ไปถึง

การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานผลเสนอตอผูบริหารหนวยงานและ

อธิการบดี 

๓. กระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพ ื่อใหมหาว ิทยาล ัยม ีระบบบร ิหารความเส ียงโดยการบร ิหารและควบค ุมปจจ ัย ก ิจกรรม และ
กระบวนการดําเน ินงานท ี่อาจเปนม ูลเหต ุของความเส ียหาย ท ั้งในร ูปของต ัวเง ินหร ือไมใชต ัวเง ิน เชน 
ช ื่อเส ียง และการฟองรองจากการไมปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบ ขอบ ังค ับ ประส ิทธ ิภาพ 
ประส ิทธ ิผลหร ือความค ุมคา เพ ื อใหระด ับความเสี ยงและขนาดของความเส ียหายท ี่จะเก ิดข ึ นใน 
อนาคตอยูในระด ับท ี่ยอมร ับและควบค ุมได โดยค ําน ึงถ ึงการเร ียนรูว ิธ ีการปองก ันจากการคาดการณ 
ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเก ิด เพ ื อปองก ันหร ือบรรเทาความร ุนแรงของปญหารวมท ั้งการม ีแผน
สํารองตอภาวะฉ ุกเฉ ิน เพ ื อใหม ั่นใจวาระบบงานตางๆ ม ีความพรอมใชงานม ีการปร ับปร ุงระบบอยาง
ตอเนื่อง และท ันตอการเปลี่ยนแปลงเพ ื่อการบรรล ุเปาหมายของมหาว ิทยาล ัยตามย ุทธศาสตร หรือกล
ยุทธเปนส ําค ัญไดน ําแนวทางการบร ิหารความเสี่ยงท ั วท ั้งองคกรของ COSO มาบ ูรณาการ เพ่ือใหสอด
คลองก ับบร ิบทของมหาวิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย ซ ึ่งม ีกระบวนการบร ิหาร ความเสี่ยงของ
มหาว ิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว ิทยาลัย ๘ ข ั้นตอนประกอบดวย 
 

๑. กําหนดวัตถุประสงค 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 

๔. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยความเสี่ยง 

๕. ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

๖. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

๗. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๘. ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารหนวยงานและ

อธิการบดี 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท ี ่๑๑ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการ ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติ ผ ูรบัผ ิดชอบ 
๑. ก ําหนด ว ัตถ ุประสงคของมหาวิทยาล ัยจะตองสอดคลองก ับวิส ัยท ัศน คณะกรรมการ 

ว ัตถ ุประสงค พ ันธก ิจและท ิศทางการด ําเน ินงานของมหาว ิทยาล ัยและ บริหารความเสี่ยง 
จะตองสอดคลองก ันต ังแตระด ับมหาว ิทยาล ัยสวนงาน ระดับมหาว ิทยาลัย 
ก ิจกรรมจนถ ึงระดับบุคคลแบงออกไดเปน ๒ ระดับค ือ 
๑.๑ ระดับองคกร เปนว ัตถ ุประสงคของการดําเนินงานใน 

ภาพรวมขององคกรตามแผนปฏ ิบัตงิานประจําปและ 
แผนพ ัฒนามหาว ิทยาลัย 

๑.๒ ระดับกิจกรรม เปนว ัตถ ุประสงคของการด ําเนินงานท ี่เฉพาะ 
เจาะจงลงไปสําหรับแตละก ิจกรรมท ี่มหาว ิทยาลยัก ําหนด 

๒. แตงตั้ง แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับมหาว ิทยาลัย คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาว ิทยาลัย 

 
 
 

ระดบัมหาว ิทยาลัย 

๓. แตงตั้ง แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับสวนงาน คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

ระดับสวนงาน 
๔. ว ิเคราะหประเด็น คณะกรรมการประจ ําสวนงานว ิเคราะหประเด ็นความเส ียง ระดับ 

ความเสี่ยงและ และระบ ุปจจ ัยเส ียงควรม ีความเช ื อมโยงก ับผลความส ําเร ็จ มหาวิทยาล ัย 
ระบุปจจัย ตามเปาหมายของมหาว ิทยาล ัยโดยค ํานึงถ ึงว ัตถ ุประสงคตาม คณะกรรมการ 
ความเสี่ยง แผนงานของสวนงานและโอกาสของเหต ุการณท ี อาจจะ บริหารความเสี่ยง 
ระดับสวนงาน เก ิดข ึ้นอ ันจะสงผลกระทบตอสวนงานท ําใหไมสามารถบรรล ุ ของมหาว ิทยาลัย 

ว ัตถ ุประสงคนั นไดจากการประชมุ ซ ึ่งคณะกรรมการบริหาร ระดับสวนงาน 
ความเส ียงมหาว ิทยาล ัยไดจ ัดประเภทของความเส ียงในการ คณะกรรมการ 
ระบคุวามเสี่ยง ออกเปน ๕ ประเภท ดงันี้ บริหารความเสี่ยง 
๔.๑ ดานการปฏ ิบัตงิาน ประจําสวนงาน 
๔.๒ ดานการเง ิน 
๔.๓ ดานกฎระเบียบ 
๔.๔ ดานเหตกุารณภายนอก 
๔.๕ ดานกลยทุธ 



 

 

 

กระบวนการ ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติ ผ ูรบัผ ิดชอบ 
๕. ประเม ิน ๕.๑ ตารางคาโอกาสของการเก ิดเหตกุารณ คณะกรรมการ 

ความเสี่ยงและ ๕.๒ ตารางคาผลกระทบ บริหารความเสี่ยง 
จัดลําดับ ๕.๓ การก ําหนดแผนผังเมทรกิซแสดงระดับความเสี่ยง ใน ประจําสวนงาน 
ความเสี่ยง Scale ๕ x ๕ 

๕.๔ ก ําหนดระดับคาความเสี่ยง เปน L M H E 
๕.๖ จ ัดเรียงตามล ําดบัจากระด ับE H Mและ Lแลวนําความ 

เส ียงท ี ไดว ิเคราะหมาจ ัดท ําแผนการบร ิหารความเส ียงใน 
ข ั้นตอนตอไป 

๖. จัดท ําแผนบริหาร ๖.๑ การจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิงานบร ิหารความเส ียง(ม ีระด ับคา คณะกรรมการ 
ความเสี่ยง ชวงคะแนนมากกวา ๖ ขึ นไป) และการจ ัดก ิจกรรมตาม บริหารความเสี่ยง 

แผนปฏ ิบัตกิารบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน 
๗. ดําเนินงานตาม จัดท ําแบบฟอรม และนําเสนอผูบริหารสงูสดุประจําสวนงาน ระดับ 

แผนบริหาร หร ือประธานคณะกรรมการบร ิหารความเส ียง ประจ ํา มหาวิทยาล ัย 
ความเสี่ยง สวนงาน คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 
ของมหาว ิทยาลัย 

  ระดับสวนงาน 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําสวนงาน 

๘. ติดตาม ๘.๑ การต ิดตามระหวางการปฏ ิบ ัต ิงานเปนการต ิดตามจาก คณะกรรมการ 
ประเม ินผลการ ผูบร ิหารท ี่ตองร ับผ ิดชอบตามท ี่ก ําหนดไวในแผนบร ิหาร บริหารความเสี่ยง 
บริหารความเสี่ยง ความเสีย่งตามแบบฟอรม ของมหาว ิทยาล ัย 
และจัดท ํารายงาน ๘.๒ การต ิดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง โดย แ ล ะ ส ํ า น ั ก ง า น  
เสนอตอผูบริหาร คณะกรรมการบร ิหารความเส ียงของมหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬา ตรวจสอบภายใน 
หนวยงานและ
อธิการบดี 

ลงกรณราชวิทยาล ัย ม ีการจ ัดท ําแผนการต ิดตามและจ ัดท ํา 
รายงานการติดตาม ปละ ๒ ครั้งของปงบประมาณ 
รายงานคร ังท ี่ ๑ ค ือ (ระหวางเด ือนตุลาคมถ ึงเด ือน 
มีนาคม) 
รายงานคร ังท ี่ ๒ ค ือ (ระหวางเด ือนพฤษภาคมถ ึงเด ือน 
กันยายน) 

๘.๓ การประเม ินผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งให 
ม ีการใสขอเสนอแนะลงไป เพ ื อท ี ผูบร ิหารส ูงส ุดท ี ส ังก ัด 
นาํไปใชในการปรับแผน    หร ือวเิคราะหความเสี่ยงในรอบป 
งบประมาณถัดไป 

 

 



 

 

๔. แบบบฟอรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

๔.๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับสวน

งาน 

๔.๒ แบบเอกสาร MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับ ความเสี่ยง ระดับสวน

งานการจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๑ เพ่ือเปนการเรียบเรียงวิเคราะห ประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยความ

เสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือใหสวนงานคนหาความเสี่ยงท่ีจําเปนตองมี

แผนจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

๔.๓ แบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานการจัดทําแบบเอกสาร 

MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานเพ่ือตอบสนองความเสี่ยง กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ของงานเปาหมาย งบประมาณ และผูรับผิดชอบ โดยตรงในแตละรายละเอียดกิจกรรม 

๔.๔ แบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับ

สวนงาน การจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความ

เสี่ยง ระดับสวนงาน เพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 

๔.๕ แบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 

การจัดทําแบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน

เพ่ือทราบกิจกรรมการควบคุมท่ีไดดําเนินการไปแลวระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู และผลการติดตาม ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ ซ่ึงรายงาน ๒ ครั้งตอปงบประมาณ รายงานครั้งท่ี ๑ คือ (ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม) 

รายงานครั้งท่ี ๒ คือ (ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

   .........................................................................................



 

 


