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 การบริหารความเสี่ยงมีความจําเปนและสําคัญมากในปจจุบัน เพราะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการองคกร และเปนเรื่องท่ีทุกคนในองคกร ตั้งแตคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรทุกคน

ควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะห และเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี จะตองดําเนินงานบนพ้ืนฐานของ

องคประกอบท่ีสําคัญตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ

เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสวนงาน เปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารสวนงาน สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ท้ังนี้ การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ

สวนงาน จะเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน จะบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ี

กําหนดไดก็ตอเม่ือไดมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของแตละสวนงาน 

และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูบริหารและบุคลากรในการการ

ปฏิบัติงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอไป 
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๑. ความเปนมา 

 ตามเง่ือนไขของเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561 องคประกอบ 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และตาม

บทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพ่ือรองรับตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562  ท่ีมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของหนวยงานของรัฐถัดจากปท่ีกระทรวงการคลังประกาศ

เปนตนไป  

  จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหผลการดําเนินงาน

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ีวางไว มีระบบในการ

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใหเกิด

การรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง

เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับท่ียอมรับได และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

  สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ  5 แห ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี 1 การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง สวนงาน 

   ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดวัตถุประสงค วิเคราะห ระบุความเสี่ยง 

   ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง 

   ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  

   ข้ันตอนท่ี 5 การติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

  จากข้ันตอน สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ปการศึกษา 2561 

ในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และนโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแก  

   1) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

   2) ความเสี่ยงดานการเงิน 

   3) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ 

   4) ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 

   5) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

 

บทสรุปผูบริหาร 



  ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกลาวเพ่ือ

ปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

2. สรุปผลการดําเนินงาน 

 2.1  การวิเคราะหปจจัยความเส่ียง สํานักงานตรวจสอบภายใน  

  ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ใหเปนไปตามนวลักษณของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ

เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

  จากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรท้ัง 5 ดังกลาว 

สํานักงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดระบุ วิเคราะห 

และประเมินคาความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน ปการศึกษา 2561 พบวา การดําเนินงานของสวน

งานยังมีปจจัยความเสี่ยงภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ จําแนก

เปนประเภทความเสี่ยง 2 ดาน รวม 2 ปจจัย ดังนี้ 

   

ท่ี สวนงาน 
ยุทธศาสตรท่ี จํานวนปจจัยเส่ียง (ดาน) 

1 2 3 4 5 O F C E S 

1 สํานักงานตรวจสอบภายใน           

รวม 1 ยุทธศาสตร 

2 ดาน คือ 

ดานการเงิน และดานเหตุการณ

ภายนอก 

 

 2.2  สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง (เปรียบเทียบกอน - หลัง การบริหารความเส่ียง) 

  จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง เม่ือไดประเมินผลคาความเสี่ยง โดยคํานวณจาก คา

โอกาสความเส่ียง X  คาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  พบวา มีปจจัยความเสี่ยงท่ีอยูระดับสูง และสูงมาก จํานวน 2 

องคประกอบ ดังนี้ 

 

 



ปจจัยความเส่ียง 

(Risk Factor) 

ระดับความเส่ียง 

กอนการบริหารความเส่ียง หลังการบริหารความเส่ียง 

RF1 9 9 

RF2 25 25 

   

 RF 1  คือ การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 RF 2 คือ เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

 

3. ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

 จากผลการดําเนินงานพบวา จากการท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในมีแผลการปฏิบัติงานบริหารความ

เสี่ยง ไดดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม สงผลใหการปฏิบัติงานมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แตอยางไรก็ตามพบวา ความเสี่ยงยังอยูในระดับท่ีสูงกวาคา

คะแนนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตอไป โดย

เห็นสมควรดําเนินการดังตอไปนี้  

 1. เผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการเพ่ิมรูปแบบการนําเสนอระบบการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีนาสนใจใหมากข้ึนผานกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนนใหบุคลากรในทุกสวน

งานมีสวนรวม และตระหนักถึงความสําคัญในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาเทคนิค วิธีการ

จัดทําแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนเชิงรุกมากข้ึนข้ึน 

 2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เชน กําหนดการปฏิบัติงานตาม

รายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความถ่ีมากข้ึน เชน จากการติดตามทุก 6 เดือน เปนการ

ติดตามทุก 3 เดือน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผล เปนตน 

 3. พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหาร

ความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 

 4. พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีสวนรวม และการถายทอดแผนปฏิบัติ

ประจําปไปยังบุคลากรในสวนงานอยางเปนระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

   หนา 
คํานํา  
บทสรุปผูบริหาร  
สารบัญ  
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
บทท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ๔ 
บทท่ี ๓ แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ๑๐ 
บทท่ี ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๑๕ 
บทท่ี ๕ การรายงานการบริหารความเสี่ยง ๒๔ 
 แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบปุจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดลําดับความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  
๒๕ 

 แบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๒๖ 
 แบบฟอรม MCU_RM ๓ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๒๘ 
 แบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕6๓ 
๓๐ 

    
ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ๑ คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ๓๑ 
 ภาคผนวก ๒ ตารางเกณฑการวิเคราะหประเมินปจจัยความเสี่ยง คา L และ คา I ๓๓ 
 
 
 
 

   

    
    

สารบัญ 



 

                              

 

   

1.1  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารความเสี่ยงถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันองคกรใหมีผลการดําเนินงานท่ี

เปนเลิศ และเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกร เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร

จัดการองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลดวยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต

ละโอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย ท้ังนี้ เพ่ือใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกรใน

อนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได หรือควบคุมไดอยางเปนระบบท่ัวท้ังองคกร 

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และเปนสื่อกลางท่ีชวยสรางความรู ความเขาใจ

ใหกับผูบริหารและบุคลากรของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเก่ียวกับเรื่องการ

บริหารความเสี่ยง และเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีสงผล

กระทบตอการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน จึงไดจัดทําแผนการบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติเปนการดําเนินงานตอเนื่องและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน

ปจจุบัน รวมถึงการคาดการณเหตุการณและปจจัยท่ีอาจเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สงผลกระทบ

หรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะสามารถปองกันความ

เสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะท่ีควบคุมไดหรือหมดไป เพ่ือลดผลกระทบตอความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน และทําใหภารกิจของสํานักงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว และตาม

บทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพ่ือรองรับตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562  ท่ีมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีของหนวยงานของรัฐถัดจากปท่ีกระทรวงการคลังประกาศ

เปนตนไป 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

 1. เพ่ือเปนแนวทางดานการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO และหลักธรรมาภิบาลขององคกร 

 2. เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจและรับทราบวิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และของแตละสวนงาน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับใชในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคกรและของสวน

งาน 

 4. เพ่ือใหการนําการบริหารความเสี่ยงไปปรับใชในองคกร เพ่ือสรางผลการดําเนินงานและเพ่ิมมูลคา

ขององคกรใหมีความยั่งยืน 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 
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1.3  ขอบเขตของการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

 1. เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 

way) ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐาน 

 2. เปนแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามหลักสากล และนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

1.4  ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

 1. สามารถใชเปนคูมือในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสวนงาน ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหาร

โอกาสและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได 

 2. ผูบริหารและบุคลากรของสวนงาน มีความรู ความเขาใจถึงแนวทาง วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ

ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรและของแตละสวนงาน 

 3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและใชเปนแนวทางการจัดการความรูของ

สวนงานได 

1.5  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยงโดยการนํากลยุทธ มาตรการ

หรือแผนงานมาใชปฏิบัติในทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือลดความ

เสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงในการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ รวมท้ังโครงการ/

กิจกรรมท่ียังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือท่ีมีอยู แตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงตองมีเปาหมายคือ 

 ๑) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น 

 2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

 3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ตองการหรือยอมรับได 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนเครื่องมือและกรอบแนวทาง

ในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเพ่ือรักษาและ

สรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกร

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 

 ๑. มุงเนนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ียอมรับไดไมกระทบตอเปาหมายและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ๕ ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ 

(Compliance Risk : C) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒ 
 



(Operational Risk : O) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 

(External Event : E) 

 ๒. ใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุก

สวนงาน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 ๓. ใหหัวหนาของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูบังคับบัญชา

ตามสายการบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนตาม

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสวนงานท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยางตอเนื่อง 

 ๔. สงเสริมและสรางความตระหนักรูดานความเสี่ยง สามารถประยุกตใชหลักการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือปลูกฝงเปนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและการเปนองคกรแหงนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.6  วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 

 1. เพ่ือใหนักบริหารและผูตรวจสอบมีความเขาใจแนวคิด และหลักการของการบริหารความเสี่ยง 

และการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง สามารถตอยอดความรูไปสูการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ระดับฝาย/สํานักท่ีตนรับผิดชอบได 

 2. เพ่ือใหนักบริหารและผูตรวจสอบสามารถนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการทํางาน อันจะชวยใหภาระงานท่ีปฏิบัติงานอยูเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1.7  ประโยชนท่ีไดรับจาการบริหารความเส่ียง 

 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 2. เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหแกฝายบริหารในการบรรลุวัตถุประสงค 

 3. เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีจะสงผลรุนแรงตอองคกร 
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2.1  ช่ือสวนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

๑)  ช่ือสวนงาน ท่ีตั้ง 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ตั้งอยูท่ี ชั้น ๒ หอง ๒๐๘ และหอง ๒๐๙ อาคารสํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน ตาํบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย  ๑๓๑๗๐  โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ตอ ๘๗๘๖ – ๘๗๙๐, 

๘๑๙๘  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๗  Website: http://audit.mcu.ac.th 

2)  ประวัติความเปนมาโดยยอ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาระดับกอง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมมีมติและ

เห็นชอบใหปรับโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยและออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 9/๒๕๖0 

เม่ือวันพุธท่ี ๒7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0 ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบง

สวนงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี ๒2 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖1 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม ๑๓5 ตอนพิเศษ 54 ง หนา 41 และหนา 42 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561  โดยตามความขอ 3 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนสวนงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ลําดับท่ี 13 

 ในป 2562 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันพุธท่ี 25 กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕6 และครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไดมีมติใหออกประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 ลง

วันท่ี ๒4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือใหการบริหารงานสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่อง การแบงสวนงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 โดย

กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

วิเคราะหการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดําเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. กลุมงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการ

ควบคุมภายใน รวมท้ังประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แลวรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. กลุมงานตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และประมวลผล

บทท่ี ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๔ 
 



การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดและ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. กลุมงานบริหารความเส่ียง ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง 

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพ่ือลดและกําจัดความเสี่ยง และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

๑) ปรัชญา   พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เกิดประโยชน

สูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

๒) ปณิธาน   ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีสติ  เปนกัลยาณมิตร มีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม 

สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

๓) วิสัยทัศน  เปนสวนงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดานการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล และการบริหารความเสี่ยงท่ีมีมาตรฐานและเปนมือ

อาชีพ 

๔) พันธกิจ  

๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ

มาตรฐานสากล 

๒. ใหบริหารคําปรึกษาแนะนําแกสวนงานรับตรวจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

๓. พัฒนาบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

๔. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ภายใตระเบียบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

2.3  ทรัพยากรท่ีไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน 

อัตราบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ อัตรา ไดแก 

(๑)  ปฏิบัตงิานตรวจสอบและสอบทานผลการตรวจสอบ ไดแก 

๑. พระมหาสุเทพ   สุปณฺฑิโต รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๒. นางมาลีรัตน     พัฒนตั้งสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

(๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ไดแก 

๓. นางสาวพัทยา    สิงหคํามา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๔. นางสาวอโนทัย   บุญทัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 ๕. นางสาวณัฐชา    ทองภูสวรรค  นักวิชาการเงินและบัญชี (อัตราจาง)  

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๕ 
 



2.4   โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

๑) โครงสรางองคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : แผนภาพแสดงโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดี 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กลุมงานตรวจสอบ 
วิเคราะหและประมวลผล 

 

กลุมงานบริหารความเส่ียง 
 

กลุมงานระบบตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๖ 
 



 ๒)  โครงสรางการบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดกําหนดโครงสราง

การบริหารและกลุมงานของ สํานักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 2 : แผนภาพแสดงโครงสรางบริหารสวนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

  

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานอธิการบด ี

ผูอํานวยการ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กลุมงานระบบตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

 
 ผูรับผิดชอบโดย 
นางสาวอโนทัย  บุญทัน 

กลุมงานตรวจสอบ 
วิเคราะหและประมวลผล 

 
 ผูรับผิดชอบโดย 

นางสาวพัทยา สิงหคํามา 
 

กลุมงานบริหาร 
ความเส่ียง 

 
 ผูรับผิดชอบโดย 
นางมาลีรัตน พัฒนตั้งสกุล 
นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รองผูอํานวยการ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๗ 
 



 3)  โครงสรางการบริหารความเส่ียง 

  เพ่ือสรางการมีสวนรวมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การจัดโครงสรางการ

บริหารความเสี่ยงถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากตองจัดใหผู ท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนงาน ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับนโยบายไดมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบบทบาทหนาท่ีของแตละองคประกอบใหมี

ความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง  

 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการกําหนดการ

บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรไว 2 ระดับ คือ  

  1. ระดับนโยบาย 

  สภามหาวิทยาลัย เปนผู กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการ

ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

  2. ระดับปฏิบัติการ แบงเปน 2 ระดับคือ 

 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นํานโยบายการบริหารความ

เสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ต้ังแตการจัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 

 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความ

เสี่ยงระดับสวนงาน โดยระบุประเด็นและปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงประจํา

สวนงาน โดยวิเคราะห โอกาสของความเสี่ยง และระดับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและรายงานแผนปฏิบัติงาน

บริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   

  ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังสองระดับนั้น มีกลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน เปนผูประสานงานการปฏิบัติงาน 

 

  

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๘ 
 



 
 

ภาพท่ี 3 : แผนภาพแสดงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๙ 
 



 

                              

 

      

  

3.1   แนวคิดในการบริหารความเส่ียง 

  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

ใหนิยาม ความเส่ียง วา "Risk is the possibility that an even will occur and adversely affect the 

achievement of an objective"  

  ความเส่ียง หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนอุปสรรคตอการ

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน (หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562) 

  ปจจัยเส่ียง  หมายความวา ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนอยางไร และทําไม ท้ังนี้ 

สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน

ภายหลังไดอยางถูกตอง 

  การประเมินความเส่ียง  หมายความวา กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ

จัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

   โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความพ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

   ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยง 

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk/ Risk Matrix) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได

จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ

นอย 

  ประเภทของความเส่ียง หมายความวา การแบงกลุมความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เพ่ือสะดวกใน

การคนหา ระบุ ประเมิน จัดลําดับ และกําหนดการควบคุม ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการทบทวนแผน

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดวิเคราะหความ

เสี่ยง ระบุและจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดจําแนกประเด็นความเสี่ยงไว  ๕ ดาน ประกอบดวย 

บทท่ี 3 
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๐ 
 



 ๑. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  (Operational Risks : O) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการทํางานตามปกติทุกข้ันตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ กระบวนการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม และตรวจสอบดีเพียงใด สงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risks : F) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการเงิน

และทรัพยสิน ซ่ึงมีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนหรือความเสียหายตอ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไมพรอมในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการ

ควบคุมรายจายตาง ๆ ท่ีเกินความจําเปน การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกปองทรัพยสิน การเงิน

และมาตรการประหยัดคาใชจาย 

 ๓. ความเส่ียงดานกฎระเบียบ (Compliance Risks : C) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน 

ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 

การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงานจากสภาพแวดลอมภายนอก และอาจมีผลการลงโทษตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๔. ความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

มหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมได เชน การเกิดจากสภาวะการแขงขันสถานศึกษาคูแขง (Competitive Risk) 

เกิดจากกสถานศึกษา พันธมิตร และผูสงมอบงานใหเรา (Supplier Risk) เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง (Economic/Political Risk) และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดลอมทาง

ธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) วิเคราะหตามหลัก 7 ประการ ท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา "MC-STEPS" มี

ความหมายสรุปไดดังนี้ 

  M = Market  คือ กลุมลูกคาเปาหมาย 

  C = Competition คือ สถานการณการแขงขัน 

  S = Social คือ คานิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เชน การสนใจหรือให

ความสําคัญตอผูท่ีมีความสามารถดานภาษา 

  T = Technology คือ  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

  E = Economic คือ สถานการณเศรษฐกิจ 

  P = Political & Legal คือ สถานการณของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบตาง ๆ 

  S = Suppliers คือ กลุมผูสงตอลูกคา/กลุมผูผลิตและเครือขายหรือพันธมิตร/

กลุมผูใชบริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

๕. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S)  หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการบรรลุ

เปาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณและเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน

หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวม ทําใหโครงการขาดการยอมรับและโครงการไมไดนําไปสู

การแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือ

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง  

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๑ 
 



   การบริหารจัดการความเส่ียง หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน

และสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ (หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562)  : ซ่ึง

การจัดการความเสี่ยงโดยใชกลยุทธ 4'T เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

   กลยุทธ 4'T เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบดวย 

  (1) การยอมรับ (Take, Accept)  หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใต

การควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ มีการกําหนดงบประมาณรองรับเหตุการณความสูญเสีย 

และดูแลติดตามความเสี่ยงเปนประจํา เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการ

ใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ เปนตน  

  (2) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid)  หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ

ยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุม

นี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน 

  (3) การโอนความเส่ียง (Trainsfer) หรือแบง (Schare)  หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถ

โอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอ่ืนชวยรับผิดชอบได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัท

ประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน อาทิ งานรักษา

ความปลอดภัย เปนตน 

  (4) การลด/บรรเทา/ควบคุม (Treat)  หมายถึง  ความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการแกไข

เก่ียวกับการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน กําหนดนโยบายและ

วิธีการปฏิบัติงานใหม การเพ่ิมการควบคุม การวางระบบงานใหม การฝกอบรมเพ่ิมทักษะพนักงาน การ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดทํามาตรฐานการควบคุม เปนตน  

  การควบคุม Control หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงกระทํา

เพ่ือลดความเสี่ยงและทําใหการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ประกอบดวย 

 (1) การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง และขอผิดพลาดตั้งแตแรก 

 (2) การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ

คนพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว 

 (3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือ

กระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 (4) การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ

แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตองหรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๒ 
 



   การบริหารความเส่ียงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการ

ท่ีบุคลากรท่ัวท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได 

เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุในวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร  

 3.2  กระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 

 กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการ

กํากับดูแลกิจการของแตละองคกร โดยหากองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคองคกร ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
2. การกําหนดวัตถุประสงค  
3. การบงชี้เหตุการณ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร  
8. การติดตามประเมินผล             ระดับหนวยงาน
          ระดับธุรกิจ 
                   ระดับฝาย  

         ระดับองคกร 

 

ภาพท่ี 4 :  แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
 

 

 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซ่ึงครอบคลุมแนว

ทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

 1)  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการ

กําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของ

๘ องคประกอบ 

หนวยงาน 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๓ 
 



ผู บ ริห าร  แน วทางการปฏิ บั ติ งานบุ คล ากร กระบวนการทํ างาน  ระบบสารสน เทศ  ระเบี ยบ 

เปนตน  สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกร 

 2)  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงคใน

การบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมายใน

การบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 

 3)  การบงช้ีเหตุการณ  (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

หนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร 

การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้ เพ่ือทําความเขาใจ

ตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการ

กับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี

 4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ

ของความเสี่ยงท่ีมีอยู โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดย

สามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยงภายในองคกร 

 5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  เปนการดําเนินการหลังจากท่ีองคกรสามารถบงชี้

ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนําความเสี่ยงไปดําเนินการ

ตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกร

ยอมรับได 

 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกระทํา

เพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การกําหนด

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร  เพ่ือเปนการสราง

ความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) องคกรจะตองมีระบบ

สารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 

 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล  เพ่ือใหทราบถึงผลการ

ดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๔ 
 



 

                              

 
      

  

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ท่ีใชใน

การระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการ

ดําเนินการภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ

จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึง

กระบวนการดังกลาวจะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดความรู ความเขาใจในทิศทาง

เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปน 8 กระบวนการดังนี้ 

  (1) การกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

  (2) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

  (3) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 

  (4) วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยความเสี่ยง 

  (5) การประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

  (6) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

  (7) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  (8) การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 :  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดวัตถุประสงค 
 

6. จัดทําแผน 
บริหารความเสี่ยง 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน 

4. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปจจัยความเสี่ยง 

 

5. ประเมินความเสี่ยงและ 
จัดลําดับความเสี่ยง 

 

7. ดําเนินงานตามแผน 
บริหารความสี่ยง 

 

8. ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและจัดทํารายงาน 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๕ 
 



 จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สามารปรับแนวทางการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) การกําหนดวัตถุประสงค 

 (2) ประเด็นความเสี่ยงและการระบุปจจัยความเสี่ยง 

 (3) การประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 

 (4) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 (5) การดําเนินการตามแผน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 :  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

1. กําหนดวัตถุประสงค 
 

4. จัดทําแผน 
บริหารความเสี่ยง 

 

2. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปจจัยความเสี่ยง 

 

3. ประเมินความเสี่ยงและ 
จัดลําดับความเสี่ยง 

 

5. ดําเนินการตามแผน ติดตาม 
ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๖ 
 



 

4.1  การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธ และ

ดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบไวจะสามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและ

มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับได เพ่ือให

ไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนท่ี

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

 ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 

 (1)  ระบุ วิเคราะห และจัดลําดับปจจัยความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

จนสงผลใหไมสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีกําหนดไว 

 (2)  จัดทํากิจกรรมควบคุม เพ่ือลดหรือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 (3)  สรางกระบวนการปฏิบัติงานแบบวรจรคุณภาพ PDCA และแนวคิดเชิงระบบท่ีสามารถเชื่อมโยง

ทุกกระบวนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

 (4)  เสริมสรางการเรียนรูรวมกัน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

4.2 ประเด็นความเส่ียง และการระบุปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนอยางไร และทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของ

ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริงเพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได

อยางถูกตองตัวอยางปจจัยเสี่ยง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง

ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการทบทวนแผน

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๗ 
 



บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดวิเคราะหความ

เสี่ยง ระบุและจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดจําแนกประเด็นความเสี่ยงไว  ๕ ดาน ประกอบดวย 

 ๑. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

 ๒. ความเสี่ยงดานการเงิน  

 ๓. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ  

 ๔. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก  

 ๕. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

 โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติมใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังคง

รายการความเสี่ยงเดิมไวท้ังหมด เพ่ือติดตามประเมินผลในปถัดไป และควรมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยง

ของสวนงานท่ีเห็นวาผลการดําเนินการยังไมกาวหนา และไมประสบผลสําเร็จ 

  ซ่ึงปจจัยความเสี่ยงท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน ตองเปนสวนงานท่ีรับผิดชอบหลักมี ๑ ปจจัยความ

เสี่ยง 1 ดาน  

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน Operation Risks : O  คือ ปจจัยความเสี่ยง 1 ไดแก เรื่อง มจร. มี

แนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการปรับปรุงแผน และระบบการบริหารความเสี่ยง ทําใหความ

เสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได คือ คาคะแนนท่ี 1 (ซ่ึงอยูในระดับต่ํา) ตั้งแตปการศึกษา 2559  และใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดทําการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง และระบุปจจัยความ

เสี่ยง จํานวน 2 ดาน 2 ปจจัย ดังนี้ (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM 1) 

ความเส่ียงดานการเงิน Financial Risks : F  คือ ปจจัยความเสี่ยง 1 ไดแก การสนับสนุน

งบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) คือ ปจจัยความเสี่ยง ๒ ไดแก เหตุการณ

ภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

4.3  การประเมินความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ

ความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย 

4 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐาน 

เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก การนําปจจัยเสี่ยงมาประเมินระดับ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood: L)  ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact : I) จากความเสี่ยงเพ่ือให เห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ีแตกตาง 

ทําใหสามารถกําหนดกิจกรรมควบคุมปจจัยความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนและ

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๘ 
 



จัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณกําลังคนหรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดไวขางตน 

(2) การประเมินความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ระดับการประเมินโอกาสแผลกระทบของปจจัยความเสี่ยง โดยมีข้ันการดําเนินการ ดังนี้ 

  การพิจารณาระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood: L)  หมายถึง ความเปนไป

ไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร พิจารณาจากสถิติการเกิดความ

เสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาถึง

โอกาส/ ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ   วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

 1 = นอยมาก หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนนอยมากหรือไมนาจะเกิดข้ึน  

2 = นอย หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจเกิดข้ึนได 

 3 = ปานกลาง หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

 4 = สูง  หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

 5 = สูงมาก หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนสูงมาหรือมีความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน     

  การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact : I) หมายถึง ผล

จากเหตุการณ ซ่ึงอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงในท่ีนี้จะ

หมายถึงความเสียหายท่ีเกิดกับองคกร โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง และ

มูลคาความเสียหายท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัยวามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด ระดับของผลกระทบ (Impact : I ) ออกเปน 5 ระดับ ไดแก  

 1 = นอยมาก หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงนอยมากหรือมีความสําคัญนอยมาก  

2 = นอย หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงนอยหรือมีความสําคัญนอย 

 3 = ปานกลาง หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงปานกลางหรือมีความสําคัญปานกลาง 

 4 = สูง  หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมีความสําคัญมาก 

 5 = สูงมาก หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงสูงมากหรือมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๙ 
 



โอกาสเกดิขึ �นน้อยมาก
หรือไม่น่าจะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นน้อย
หรืออาจเกดิขึ �นได้

โอกาสเกดิขึ �นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นสูง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

สูง

โอกาสเกดิขึ �นสูงมาก
หรือมีความแน่นอนที�จะ

เกดิขึ �น

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก
ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก
หรือมีความสาํคัญน้อย

มาก

ผลกระทบรุนแรงน้อย
หรือมีความสาํคัญน้อย

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสาํคัญปานกลาง

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสาํคัญมาก

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสาํคัญมากที�สุด

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

ผลกระทบ(Impact: I)
 

  

ภาพท่ี 7 :  แผนภาพแสดงเกณฑการประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ 

 

 การคํานวณระดับของความเส่ียง (Risk Matrix) เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง โดยใชเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย 

• เกณฑมาตรฐานระดับความเส่ียง (Risk Matrix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของความเส่ียง  Impact (I) 
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แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐ 
 



หมายเหตุ : 

ระดับความเส่ียง คาชวงคะแนน สัญลักษณระดับความเส่ียง สี 

ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low : L)   =  1 - 3 L เขียว 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)  =  4 - 7 M เหลือง 

ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)    =  8 - 14 H สม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E)    =  15 - 25 E แดง 

 

ภาพท่ี 8  :  แผนภาพแสดงเกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง Risk Matrix 

 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการวิเคราะหประเด็น

ความเสี่ยง และระบุปจจัยความเสี่ยง แลวก็นําปจจัยความเสี่ยงนั้น มาประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความ

เสี่ยง ดังนี้ 

• เกณฑการประเมินความเส่ียง 

 เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)  คือ คาโอกาสเกิดตอปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๑  :  การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๒  : เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได

  

ระดับ คาโอกาสเกิด ( L) 

5 โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี

ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

นาจะเกิดข้ึนในปนี้แนหรือ มีความ

นาจะเปนมากกวา 80% ข้ึนไป 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึนทุกป 

4 โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือ

เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมีความนาจะ

เปนมากกวา 60 - 80% 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 4  ป 

3 โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง

หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับปจจัยหรือ

ความนาจะเปนมากกวา 40 - 60% 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 3 ป 

2 โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจ

เกิดข้ึนได 

ความนาจะเปนมากกวา 20 - 40%  ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 2 ป 

1 โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 

หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

ไมนาจะเกิดในปนี้ หรือมีความนาจะ

เปนนอยกวาหรือเทากับ 20%  

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึนเพียง 1 ป 

 

   เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )  คือ  คาผลกระทบตอปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๑  :  การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๑ 
 



ปจจัยความเส่ียงท่ี ๒ : เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได

   

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ(I) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI 

ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง 

๑ ไดผลงานตามเปาหมายรอยละ 80 ข้ึนไป สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานรอยละ 80 

ข้ึนไป 

๒ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 70 - 79 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานตั้งแตรอยละ 

70 - 79  

๓ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 60 - 99 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานต้ังแตรอยละ 

60 - 69  

๔ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 50 - 59 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานต้ังแตรอยละ 

50 - 59  

๕ ไดผลงานตามเปาหมายนอยกวารอยละ 50 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานนอยกวา 

รอยละ 50  

 

 (3)  การวิเคราะหปจจัยความเส่ียง  

 เม่ือสวนงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ(Likelihood: I) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ  (Impact : I) ของปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง

ระดับความเสี่ยง ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหเพ่ีอประเมินปจจัยความเสี่ยง ท่ีชื่อวา Risk Matrix ทําใหทราบ

ถึงคาคะแนนระดับความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงตอไป 

(๔)  การจัดลําดับปจจัยความเส่ียง 

เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลวนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญและเหมาะสมโดยพิจารณาจาก

ระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact : I)  ท่ีประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ

จากระดับสูงมากสูงปานกลางตํ่าและต่ํามากและนําความเสี่ยงท่ีไดวิเคราะหดังกลาวมาจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๒ 
 



4.๔  จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง 

        จัดทํากระบวนการแผนบรหิารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

 
  

 ข้ันตอนท่ี ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอ

ท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอาจ

ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนการ 

วางแผน ในข้ันนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ีต้ังใจหรือไมพรอมกับสื่อสาร

ใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบดวย 

 ข้ันตอนท่ี 3 C (Check) คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําใหทราบวาการ

ปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม ตองทราบวาตรวจสอบ

อะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป 

 ข้ันตอนท่ี 4 A (Act) คือ ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ 

ซ่ึงมีอยู ๒ กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวหากเปนกรณีแรกใหนํา

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก

ถาหากเปนกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว เราควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมา

วิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป 

 

4.๕ ดําเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด 

 เม่ือดําเนินการครบถวนแลว นําเสนอผูบริหารสูงสุดประจําสวนงาน ลงนามรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมวิเคราะหการดําเนินงาน

บริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

 

  

 

รวมปฏิบัติ 

ภาพท่ี 9  :   แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA 

รวมประเมิน 

รวมปรบัปรุง 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๓ 
 



 

 

                              

 
      

  

 

 รูปแบบการรายงานการบรหิารความเสี่ยง ระดับสวนงาน ประกอบดวย 

          5.๑ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 

ประจาํสวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 5.๒ แบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน สํานักงาน

ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 5.๓ แบบฟอรม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

ประจําสวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕6๓ 

 5.๔ แบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

ประจําสวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕6๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 
การรายงานการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๔ 
 



                       ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ประจําสวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คร้ังท่ี ๑ 

 

 

 
คําอธิบายตัวยอ 
 
RF = Risk Factor (ปจจัยความเส่ียง)  L  = คาโอกาสความเส่ียง ๑-๕ จากนอยไปมาก     I  = คาผลกระทบ ๑-๕ จากนอยไปมาก  
D = L x I คาโอกาสความเส่ียง x คาผลกระทบ เปนคาคะแนนระดับความเส่ียง ตามแบบฟอรม MCU_RM ๐    

 
ประเภทความเส่ียง จํานวน ๕ ดาน ดังนี้ 
O  = ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน    F = ความเส่ียงดานการเงิน      C  = ความเส่ียงดานกฎระเบียบ    E  =  ความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก    S = ความเส่ียงดานกลยุทธ   
วิธีการจัดการความเส่ียง จํานวน ๔ ประเภท ดังนี้ 
Take  = การยอมรับ   Terminate = การหลีกเล่ียง  Transfer = การโอนถาย   Treat = การปรับปรุงแกไข 

 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ปจจัยความเส่ียง 
(เนื่องจาก ) 

ประเภท
ความ
เส่ียง 

ผลกระทบตอเปาหมาย 
( สงผลให ) 

การประเมินคา    
ความเส่ียงกอน        

มีกิจกรรมควบคุม 

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี
ยอมรับ

ได 

กิจกรรมควบคุม 

วิธีการจัดการความ
เส่ียง 

(Take,Terminate
, Transfer,Treat) 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงานท่ี
สนับสนุน 

L I R=LxI 

๑ การสนับสนุนงบประมาณ
ไ ม เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

F การปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

๓ ๓ ๙ ๖ ๑. ปรับลดเปาหมายการดําเนินการ 
๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
งบประมาณ 

การปรับปรุงแกไข 
Treat 

สํานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

- มหาวิทยาลัย 
- กองแผนงาน 

๒ เ ห ตุ ก า ร ณ ภั ย พิ บั ติ
สถานการณภายนอกท่ีไม
สามารถควบคุมได 

E การปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
 

๕ ๕ ๒๕ ๖ ๑. ปรับแผนการตรวจสอบใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
๒. ทําแผนรองรับในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานนอก
พ้ืนท่ี (ภาคสนาม) ได เชน การประชุม/การสัมภาษณ
แบบออนไลน , การรับ-สงเอกสารขอมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

การปรับปรุงแกไข 
Treat 

สํานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

- มหาวิทยาลัย 
 

MCU_RM ๑ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๕ 
 



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :   ๑. ปรับลดเปาหมายการดําเนินการ

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :    ๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับงบประมาณ

๑. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน  :  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

๒. เปาหมาย  :  แผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   -    บาท

๔. ผูรับผิดชอบ/ สวนงาน  : สํานักงานตรวจสอบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวางแผน กําหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๒ ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป/กิจกรมใหบุคลากรในสวนงานไดทราบภาระงานทีรับผิดชอบ ตาม

กิจกรรมที่กําหนดไว

๑๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๓ จัดทํากระบวนการสื่อสาร /กิจกรรมการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนความรูการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปทั้งในสวนงานและสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ

๒๕  สํานักงานตรวจสอบภายใน

๔ ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน ๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๕ รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตอผูบริหาร ๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๖ ติดตามปรับปรุง/พัฒนา ระบบการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติ

งานในปถัดไป

๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐

% ความกาวหนาตามเปาหมาย (Cumulative Target Planning )

% ความกาวหนางานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning )

%ของงาน 

(แตละ

ขั้นตอน)

ปงบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑

RF๑  : การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๖ 
 



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒.  ทําแผนรองรับในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) ได เชน การประชุม/การสัมภาษณแบบออนไลน, การรับ-สงเอกสารขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน

๑. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน  : มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

๒. เปาหมาย  :  แผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   ๓,๐๐๐ บาท

๔. ผูรับผิดชอบ/ สวนงาน  : สํานักงานตรวจสอบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ประชุมสวนงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติการเตรียมการรับมือและปรับปรุงวิธีการทํางานตาง ๆ เพื่อ

ไมใหสงผลกระทบตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๒ ทําแผนรองรับในกรณีที่ไมสามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานได เชน การประชุม การสัมภาษณแบบ

ออนไลน , การสงเอกสารขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน

๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๓ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว ๒๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๔ รายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๕ ติดตามขาวสาร ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับมาตรการแนวทาง

ปองกันภัยพิบัติจากสถานการณภายนอกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และปรับปรุงประยุกตการ

ปฏิบัติงานของสวนงานใหสอดคลองและเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป

๒๐  สํานักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐

% ความกาวหนาตามเปาหมาย (Cumulative Target Planning )

% ความกาวหนางานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning )

Target Bar

Actual Bar

RF๒  : เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได

ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม

%ของงาน 

(แตละ

ขั้นตอน)

ปงบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ ผูรับผิดชอบ

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๗ 
 



MCU_RM ๓

๑. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน  :  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

๒. เปาหมาย :  แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   -  บาท

๔. ผูรับผิดชอบ/ สวนงาน  :  สํานักงานตรวจสอบภายใน

P D C A

๑ แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวางแผน กําหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 15 สํานักงานตรวจสอบภายใน

๒ ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป/กิจกรมใหบุคลากรในสวนงานไดทราบภาระงานทีรับผิดชอบ ตาม 10 สํานักงานตรวจสอบภายใน

๓ จัดทํากระบวนการสื่อสาร /กิจกรรมการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนความรูการจัดทําแผนปฏิบัติการ 25 สํานักงานตรวจสอบภายใน

๔ ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 15 สํานักงานตรวจสอบภายใน

๕ รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตอผูบริหาร 20 สํานักงานตรวจสอบภายใน

๖ ติดตามปรับปรุง/พัฒนา ระบบการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 15 สํานักงานตรวจสอบภายใน

รวม 100

บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

RF๑  : การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับลดเปาหมายการดําเนินการ

ลําดับที่

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
%  ของงาน (แต

ละขั้นตอน)
ผูรับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๘ 
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แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒.  ทําแผนรองรับในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) ได เชน การประชุม/การสัมภาษณแบบออนไลน,

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :       การรับ-สงเอกสารขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน

๑. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน  : มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

๒. เปาหมาย  :  แผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   ๓,๐๐๐ บาท

๔. ผูรับผิดชอบ/ สวนงาน  : สํานักงานตรวจสอบภายใน

P D C A

๑ ประชุมสวนงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติการเตรียมการรับมือและปรับปรุงวิธีการทํางานตาง ๆ เพื่อ

ไมใหสงผลกระทบตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๒ ทําแผนรองรับในกรณีที่ไมสามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานได เชน การประชุม การสัมภาษณแบบออนไลน

 , การสงเอกสารขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน

๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๓ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว ๒๕ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๔ รายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

๕ ติดตามขาวสาร ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับมาตรการแนวทางปองกัน

ภัยพิบัติจากสถานการณภายนอกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และปรับปรุงประยุกตการปฏิบัติงานของสวน

งานใหสอดคลองและเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป

๒๐ สํานักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐

P (Plan)      คือ การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

                 อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

D (Do)        คือ  การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม

                 พรอมกับสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของรับทราบดวย

C (Check)  คือ การประเมินผลที่ไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําใหทราบวาการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม ตองทราบวา 

                 ตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act)       คือ ขั้นตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

                 หากเปนกรณีแรกใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีก 

                 ถาหากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป

ที่มา : http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

RF๒  : เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได

บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

หมายเหต:ุ ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม
% ของงาน (แต

ละขั้นตอน)
ผูรับผิดชอบ

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๙ 
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ภาคผนวก ๑ 

 
คําส่ังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ๒๕/256๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๓๑ 
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ภาคผนวก ๒  

 
ตารางเกณฑการวิเคราะหประเมินปจจัยความเส่ียง 

(คาโอกาสเกิดความเส่ียง Likelihood : L และ คาผลกระทบ Impact : I ) 
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• เกณฑการประเมินความเส่ียง 

 เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)  คือ คาโอกาสเกิดตอปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๑  :   การสนับสนุนดานงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๒  :   เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

 

ระดับ คาโอกาสเกิด ( L) 

5 โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี

ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

นาจะเกิดข้ึนในปนี้แนหรือ มีความ

นาจะเปนมากกวา 80% ข้ึนไป 

 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึนทุกป 

4 โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือ

เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมีความนาจะ

เปนมากกวา 60 - 80% 

 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 4  ป 

3 โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง

หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับปจจัยหรือ

ความนาจะเปนมากกวา 40 - 60% 

 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 3 ป 

2 โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจ

เกิดข้ึนได 

ความนาจะเปนมากกวา 20 - 40%  ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึน 2 ป 

 

1 โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 

หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

ไมนาจะเกิดในปนี้ หรือมีความนาจะ

เปนนอยกวาหรือเทากับ 20%  

ในรอบ 5  ปท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดข้ึนเพียง 1 ป 
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   เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )  คือ  คาผลกระทบตอปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๑  :  การสนับสนุนดานงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ปจจัยความเส่ียงท่ี ๒  :  เหตุการณภัยพิบัติสถานการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

  

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ(I) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI 

ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง 

๑ ไดผลงานตามเปาหมายรอยละ 80 ข้ึนไป สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานรอยละ 80 

ข้ึนไป 

๒ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 70 - 79 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานต้ังแตรอยละ 

70 - 79  

๓ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 60 - 99 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานต้ังแตรอยละ 

60 - 69  

๔ ไดผลงานตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 50 - 59 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานต้ังแตรอยละ 

50 - 59  

๕ ไดผลงานตามเปาหมายนอยกวารอยละ 50 สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดผลงานนอยกวา 

รอยละ 50  

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๓๕ 
 


	ผลกระทบของความเสี่ยง  Impact (I)

