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 การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรทุกคน
ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ
องค์ประกอบที่ส าคัญตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารส่วนงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
ส่วนงาน จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่
ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนการบริหารความเสี่ยง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละส่วนงาน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรในการการ
ปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป 
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ค าน า 



 

 

 
๑. ความเป็นมา 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 องค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และตาม
บทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพ่ือรองรับตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562  ที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศ
เป็นต้นไป  
  จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ของส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการ
ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้เกิด
การรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม
หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Trade way Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนงาน 
   ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  
   ขั้นตอนที่ 5 การติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
  จากข้ันตอน ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 256๔ 
ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
   1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
   2) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
   3) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
   4) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
   5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 



  ทั้งนี้ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 

 2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน  
  ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ 
  จากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังกล่าว 
ส านักงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ระบุ วิเคราะห์ 
และประเมินค่าความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561 พบว่า การด าเนินงานของส่วน
งานยังมีปัจจัยความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ จ า แนก
เป็นประเภทความเสี่ยง 2 ด้าน รวม 2 ปัจจัย ดังนี้ 
   

ที ่ ส่วนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ จ านวนปัจจัยเสี่ยง (ด้าน) 

1 2 3 4 5 O F C E S 
1 ส านักงานตรวจสอบภายใน           

รวม 1 ยุทธศาสตร์ 
2 ด้าน คือ 

ด้านการเงิน และด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

 
 2.2  สรุปผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง (เปรียบเทียบก่อน - หลัง การบริหารความเสี่ยง) 
  จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง เมื่อได้ประเมินผลค่าความเสี่ยง โดยค านวณจาก ค่า
โอกาสความเสี่ยง X  ค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น  พบว่า มีปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง และสูงมาก จ านวน 2 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 



ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนการบริหารความเสี่ยง หลังการบริหารความเสี่ยง 

RF1 9 ๘ 
RF2 ๑๒ ๖ 

   
 RF 1  คือ การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 RF 2 คือ เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 
3. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 จากผลการด าเนินงานพบว่า จากการที่ส านักงานตรวจสอบภายในมีแผลการปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ได้ด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนตามล าดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่า
คะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อไป โดย
เห็นสมควรด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการเพ่ิมรูปแบบการน าเสนอระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่น่าสนใจให้มากขึ้นผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เน้นให้บุคลากรในทุกส่วน
งานมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาเทคนิค วิธีการ
จัดท าแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นขึ้น 
 2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เช่น ก าหนดการปฏิบัติงานตาม
รายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความถี่มากขึ้น เช่น จากการติดตามทุก 6 เดือน เป็นการ
ติดตามทุก 3 เดือน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 3. พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 
 4. พัฒนาระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ประจ าปีไปยังบุคลากรในส่วนงานอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   หน้า 
ค าน า  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
บทที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานตรวจสอบภายใน ๔ 
บทที่ ๓ แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ๑๐ 
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๑๕ 
บทที่ ๕ การรายงานการบริหารความเสี่ยง ๒๔ 
 แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดล าดับความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒๕ 

 แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๒๖ 
 แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๒๘ 
 แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ 
๓๐ 

    
ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ๑ ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ๓๑ 
 ภาคผนวก ๒ ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ค่า L และ ค่า I ๓๓ 
    
    

สารบัญ 
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1.1  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง และเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะสามารถป้องกันความ
เสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป เพื่อลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของส านักงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และตาม
บทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  และเพ่ือรองรับตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562  ที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศ
เป็นต้นไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 1. เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO และหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและรับทราบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และของแต่ละส่วนงาน และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและของส่วน
งาน 
 4. เพื่อให้การน าการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้ในองค์กร เพ่ือสร้างผลการด าเนินงานและเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กรให้มีความยั่งยืน 

บทท่ี ๑ 
บทน า 
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1.3  ขอบเขตของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 1. เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เป็นแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักสากล และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 1. สามารถใช้เป็นคู่มือในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหาร
โอกาสและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรและของแต่ละส่วนงาน 
 3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและใช้เป็นแนวทางการจัดการความรู้ของ
ส่วนงานได ้

1.5  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงโดยการน ากลยุทธ์ มาตรการ
หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความ
เสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงต้องมีเป้าหมายคือ 
 ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 
 2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
 3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ต้องการหรือยอมรับได้ 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือรักษาและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ๕ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
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(Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
(External Event : E) 
 ๒. ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด าเนินการบริหารความเสี่ยงทุก
ส่วนงาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ๓. ให้หัวหน้าของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิ ดหรืออาจเกิดขึ้นตาม
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส่วนงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.6  วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

 1. เพ่ือให้นักบริหารและผู้ตรวจสอบมีความเข้าใจแนวคิด และหลักการของการบริหารความเสี่ยง 
และการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับฝ่าย/ส านักท่ีตนรับผิดชอบได้ 
 2. เพ่ือให้นักบริหารและผู้ตรวจสอบสามารถน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการท างาน อันจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.7  ประโยชน์ที่ได้รับจาการบริหารความเสี่ยง 

 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 2. เพื่อเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ฝ่ายบริหารในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลรุนแรงต่อองค์กร 
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2.1  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

๑)  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง 
 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ และห้อง ๒๐๙ อาคารส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ตอ่ ๘๗๘๖ – ๘๗๙๐, 
๘๑๙๘  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๗  Website: http://audit.mcu.ac.th 

2)  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติและ
เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยและออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖0 
เมื่อวันพุธที่ ๒7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0 ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ง
ส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖1 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓5 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 41 และหน้า 42 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  โดยตามความข้อ 3 
ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นส่วนงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ล าดับที่ 13 
 ในปี 2562 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕6 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 ลง
วันที่ ๒4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย
ก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
วิเคราะห์การด าเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการด าเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผล ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประมวลผล

บทท่ี ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานตรวจสอบภายใน 
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การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง 
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดและก าจัดความเสี่ยง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

๑) ปรัชญา   พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 

๒) ปณิธาน   ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติ  เป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

๓) วิสัยทัศน์  เป็นส่วนงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผล และการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานและเป็นมือ
อาชีพ 

๔) พันธกิจ  
๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ

มาตรฐานสากล 
๒. ให้บริหารค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนงานรับตรวจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
๓. พัฒนาบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
๔. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

2.3  ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรส าหรับการด าเนินงาน 

อัตราบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน ๕ อัตรา ได้แก่ 
(๑)  ปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานผลการตรวจสอบ ได้แก่ 

๑. พระมหาสุเทพ   สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
๒. นางมาลีรัตน์     พัฒนตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

(๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้แก่ 
๓. นางสาวพัทยา    สิงห์ค ามา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๔. นางสาวอโนทัย   บุญทัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 ๕. นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ นักวิชาการการเงินและบัญชี (อัตราจ้าง)  
 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๖ 
 

 
2.4   โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

๑) โครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 : แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานตรวจสอบ 
วิเคราะห์และประมวลผล 

 

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 
 

กลุ่มงานระบบตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
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 ๒)  โครงสร้างการบริหารส านักงานตรวจสอบภายใน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ก าหนดโครงสร้าง
การบริหารและกลุ่มงานของ ส านักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 

 
 

 
    

ภาพที่ 2 : แผนภาพแสดงโครงสร้างบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
  

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานระบบตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

 
 ผู้รับผิดชอบโดย 
นางสาวอโนทัย  บุญทัน 

กลุ่มงานตรวจสอบ 
วิเคราะห์และประมวลผล 

 
 ผู้รับผิดชอบโดย 

นางสาวพัทยา สิงห์ค ามา 
 

กลุ่มงานบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 ผู้รับผิดชอบโดย 
- นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล 
- นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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 3)  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การจัดโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนงาน ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับนโยบายได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้มี
ความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง  
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการก าหนดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ  
  1. ระดับนโยบาย 
  สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
  2. ระดับปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย น านโยบายการบริหารความ
เสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงระดับส่วนงาน โดยระบุประเด็นและปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงประจ า
ส่วนงาน โดยวิเคราะห์ โอกาสของความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและรายงานแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
  ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งสองระดับนั้น มีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 3 : แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
                              
 
      
  
3.1   แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 

  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ให้นิยาม ความเสี่ยง ว่า "Risk is the possibility that an even will occur and adversely affect the 
achievement of an objective"  

  ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562) 

  ปัจจัยเสี่ยง  หมายความว่า ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

  การประเมินความเสี่ยง  หมายความว่า กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

   โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความพ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
   ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk/ Risk Matrix) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ
น้อย 

  ประเภทของความเสี่ยง หมายความว่า การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพ่ือสะดวกใน
การค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยง ระบุและจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน

บทท่ี 3 
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
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คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงไว้  ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Risks : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม และตรวจสอบดีเพียงใด ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงิน
และทรัพย์สิน ซึ่งมีผลท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการ
ควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สิน การเงิน
และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 

 ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risks : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก และอาจมีผลการลงโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดจากสภาวะการแข่งขันสถานศึกษาคู่แข่ง (Competitive Risk) 
เกิดจากกสถานศึกษา พันธมิตร และผู้ส่งมอบงานให้เรา (Supplier Risk) เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง (Economic/Political Risk) และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) วิเคราะห์ตามหลัก 7 ประการ ที่เรียกโดยทั่วไปว่า "MC-STEPS" มี
ความหมายสรุปได้ดังนี้ 

  M = Market  คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  C = Competition คือ สถานการณ์การแข่งขัน 
  S = Social คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น การสนใจหรือให้

ความส าคัญต่อผู้ที่มีความสามารถด้านภาษา 
  T = Technology คือ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  E = Economic คือ สถานการณ์เศรษฐกิจ 
  P = Political & Legal คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
  S = Suppliers คือ กลุ่มผู้ส่งต่อลูกค้า/กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายหรือพันธมิตร/

กลุ่มผู้ใช้บริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์
หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่
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การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

   การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562)  : ซึ่ง
การจัดการความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ 4'T เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

   กลยุทธ์ 4'T เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 

  (1) การยอมรับ (Take, Accept)  หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ มีการก าหนดงบประมาณรองรับเหตุการณ์ความสูญเสีย 
และดูแลติดตามความเสี่ยงเป็นประจ า เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการ
ใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ เป็นต้น  
  (2) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid)  หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม
นี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
  (3) การโอนความเสี่ยง (Trainsfer) หรือแบ่ง (Schare)  หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัท
ประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน อาทิ งานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 
  (4) การลด/บรรเทา/ควบคุม (Treat)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไข
เกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น ก าหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ การเพ่ิมการควบคุม การวางระบบงานใหม่ การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะพนักงาน การ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดท ามาตรฐานการควบคุม เป็นต้น  

  การควบคุม Control หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท า
เพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 (1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
 (2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
 (3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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 (4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 

   การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ 
เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  

 3.2  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการ
ก ากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร  
8. การติดตามประเมินผล             ระดับหน่วยงาน
          ระดับธุรกิจ 
                   ระดับฝ่าย 

         ระดับองค์กร 
 

ภาพที่ 4 :  แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
 

 

๘ องค์ประกอบ 

หน่วยงาน 
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 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว
ทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1)  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการ
ก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ
ผู้ บ ริ หาร  แนวทางการปฏิบัติ ง านบุ คลากร กระบวนการท างาน  ระบบสารสนเทศ ระเบี ย บ 
เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร 
 2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม 
 3)  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร 
การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้  เพ่ือท าความเข้าใจ
ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการ
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดย
สามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 
 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้
ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการ
ตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได ้
 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระท า
เพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ จะน าไปพิจารณาด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ใน
การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น 8 กระบวนการดังนี้ 
  (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  (2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  (3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
  (4) วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง 
  (5) การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
  (6) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  (7) ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  (8) การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

6. จัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

ร 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 

4. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปัจจัยความเสี่ยง 

 
5. ประเมินความเสี่ยงและ 

จัดล าดับความเสี่ยง 
 

7. ด าเนินงานตามแผน 
บริหารความสี่ยง 

 

8. ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและจัดท ารายงาน 
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ภาพที่ 5 :  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สามารปรับแนวทางการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 (2) ประเด็นความเสี่ยงและการระบุปัจจัยความเสี่ยง 
 (3) การประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
 (4) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 (5) การด าเนินการตามแผน ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 :  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

4. จัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 

 

2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปัจจัยความเสี่ยง 

 

3. ประเมินความเสี่ยงและ 
จัดล าดับความเสี่ยง 

 

5. ด าเนินการตามแผน ติดตาม 
ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
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4.1  การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เพ่ือให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ 
 ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 (1)  ระบุ วิเคราะห์ และจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
 (2)  จัดท ากิจกรรมควบคุม เพ่ือลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 (3)  สร้างกระบวนการปฏิบัติงานแบบวรจรคุณภาพ PDCA และแนวคิดเชิงระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 (4)  เสริมสร้างการเรียนรู้ร่ วมกัน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

4.2 ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้องตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการทบทวนแผน
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บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยง ระบุและจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงไว้  ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
 ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  
 ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก  
 ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 โดยมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้จัดท าแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคง
รายการความเสี่ยงเดิมไว้ทั้งหมด เพ่ือติดตามประเมินผลในปีถัดไป และควรมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนงานที่เห็นว่าผลการด าเนินการยังไม่ก้าวหน้า และไม่ประสบผลส าเร็จ 

  ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่ส านักงานตรวจสอบภายใน ต้องเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบหลักมี ๑ ปัจจัยความ
เสี่ยง 1 ด้าน  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน Operation Risks : O  คือ ปัจจัยความเสี่ยง 1 ได้แก่ เรื่อง มจร. มี
แนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปรับปรุงแผน และระบบการบริหารความเสี่ยง ท าให้ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ ค่าคะแนนที่ 1 (ซึ่งอยู่ในระดับต่ า) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความ
เสี่ยง จ านวน 2 ด้าน 2 ปัจจัย ดังนี้ (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM 1) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risks : F  คือ ปัจจัยความเสี่ยง 1 ได้แก่ การสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E) คือ ปัจจัยความเสี่ยง ๒ ได้แก่ เหตุการณ์
ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
4.3  การประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน ดังนี้ 

(1) การก าหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การน าปัจจัยเสี่ยงมาประเมินระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood: L)  ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact : I) จากความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่าง 
ท าให้สามารถก าหนดกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและ
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จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัด  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

(2) การประเมินความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับการประเมินโอกาสแผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง โดยมีขั้นการด าเนินการ ดังนี้ 
  การพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)  หมายถึง ความเป็นไป

ได้ที่เหตุการณ์จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความ
เสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
โอกาส/ ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ   ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

 1 = น้อยมาก หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น  
2 = น้อย หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนน้อยหรืออาจเกิดข้ึนได้ 

 3 = ปานกลาง หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
 4 = สูง  หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นสูง 
 5 = สูงมาก หมายถึง  โอกาสเกิดข้ึนสูงมาหรือมีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น     

  การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) หมายถึง ผล
จากเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะ
หมายถึงความเสียหายที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง และ
มูลค่าความเสียหายที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ระดับของผลกระทบ (Impact : I ) ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

 1 = น้อยมาก หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงน้อยมากหรือมีความส าคัญน้อยมาก  
2 = น้อย หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงน้อยหรือมีความส าคัญน้อย 

 3 = ปานกลาง หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงปานกลางหรือมีความส าคัญปานกลาง 
 4 = สูง  หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมีความส าคัญมาก 

 5 = สูงมาก หมายถึง  ผลกระทบรุนแรงสูงมากหรือมีความส าคัญมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 7 :  แผนภาพแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ 
 

 การค านวณระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

 เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
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หมายเหตุ : 
ระดับความเสี่ยง ค่าช่วงคะแนน สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง สี 

ระดับความเสี่ยงต่ า (Low : L)   =  1 - 3 L เขียว 

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

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

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

 

ภาพที่ 8  :  แผนภาพแสดงเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง Risk Matrix 

 

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง แล้วก็น าปัจจัยความเสี่ยงนั้น มาประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยง ดังนี้ 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)  คือ ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑  :  การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๒  : เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

  
ระดับ ค่าโอกาสเกิด ( L) 

5 โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมี
ความแน่นอนที่จะเกิดข้ึน 

น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่หรือ มีความ
น่าจะเป็นมากกว่า 80% ขึ้นไป 

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึนทุกปี 

4 โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความน่าจะ
เป็นมากกว่า 60 - 80% 

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 4  ปี 

3 โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ
ความน่าจะเป็นมากกว่า 40 - 60% 

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 3 ป ี

2 โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจ
เกิดข้ึนได้ 

ความน่าจะเป็นมากกว่า 20 - 40%  ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 2 ป ี

1 โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมีความน่าจะ
เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%  

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึนเพียง 1 ป ี

 
   เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  คือ  ค่าผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑  :  การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๒ : เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
   

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ(I) 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 

ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 
๑ ได้ผลงานตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

๒ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 70 - 79 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
70 - 79  

๓ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 60 - 99 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
60 - 69  

๔ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
50 - 59  

๕ ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานน้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

 
 (3)  การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง  

 เมื่อส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood: I) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ  (Impact : I) ของปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เพ่ีอประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่ชื่อว่า Risk Matrix ท าให้ทราบ
ถึงค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเพื่อน าไปจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยงต่อไป 

(๔)  การจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญและเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact : I)  ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ
จากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ าและต่ ามากและน าความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๒๓ 
 

 
4.๔  จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

        จัดท ากระบวนการแผนบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

 
  
 ขั้นตอนที่ ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อ
ที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 2 D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่พร้อมกับสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
 ขั้นตอนที่ 3 C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
 ขั้นตอนที่ 4 A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หากเป็นกรณีแรกให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 
4.๕ ด าเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด 

 เมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้ว น าเสนอผู้บริหารสูงสุดประจ าส่วนงาน ลงนามรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์การด าเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ร่วมปฏิบัติ 

ภาพที่ 9  :   แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ร่วมประเมิน 

ร่วมปรบัปรุง 
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 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย 

          5.๑ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
ประจ าส่วนงาน ส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 5.๒ แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน ส านักงาน
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 5.๓ แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจ าส่วนงาน ส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ 

 5.๔ แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจ าส่วนงาน ส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 5 
การรายงานการบริหารความเสี่ยง 
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                       ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
ค าอธิบายตัวย่อ 
 
RF = Risk Factor (ปัจจัยความเสี่ยง)  L  = ค่าโอกาสความเสี่ยง ๑-๕ จากน้อยไปมาก     I  = ค่าผลกระทบ ๑-๕ จากน้อยไปมาก  
D = L x I ค่าโอกาสความเสี่ยง x ค่าผลกระทบ เป็นค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM ๐    

 
ประเภทความเสี่ยง จ านวน ๕ ด้าน ดังนี้ 
O  = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน    F = ความเสี่ยงด้านการเงิน      C  = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ    E  =  ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก    S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
วิธีการจัดการความเสี่ยง จ านวน ๔ ประเภท ดังนี้ 
Take  = การยอมรับ   Terminate = การหลีกเลี่ยง  Transfer = การโอนถ่าย   Treat = การปรับปรุงแก้ไข 

 

ล าดับ 
ที ่

ปัจจัยความเสี่ยง 
(เนื่องจาก ) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อเป้าหมาย 
( ส่งผลให้ ) 

การประเมินค่า    
ความเสี่ยงก่อน        

มีกิจกรรมควบคุม 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

กิจกรรมควบคุม 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 

(Take,Terminate
, Transfer,Treat) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานท่ี
สนับสนุน 

L I R=LxI 

๑ การสนับสนุนงบประมาณ
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

F การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓ ๓ ๙ ๖ ๑. ปรับลดเป้าหมายการด าเนินการ 
๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

การปรับปรุงแก้ไข 
Treat 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

- มหาวิทยาลัย 
- กองแผนงาน 

๒ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภั ย พิ บั ติ
สถานการณ์ภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้

E การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

๔ ๓ ๑๒ ๖ ๑. ปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. ท าแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ี (ภาคสนาม) ได้ เช่น การประชุม/การสัมภาษณ์
แบบออนไลน์ , การรับ-ส่งเอกสารข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

การปรับปรุงแก้ไข 
Treat 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

- มหาวิทยาลัย 
 

MCU_RM ๑ 
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แผนการปฏบิตังิานบริหารความเสี่ยง MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :   ๑. ปรับลดเปา้หมายการด าเนินการ

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :    ๒. ปรับแผนปฏบิติัการประจ าปใีหส้อดคล้องกบังบประมาณ

๑. ตวัชีว้ัดผลส าเร็จของงาน  :  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร

๒. เปา้หมาย  :  แผนปฏบิติัการประจ าป ีของส านักงานตรวจสอบภายใน เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   -    บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน  : ส านักงานตรวจสอบภายใน

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

๑ แต่งต้ังคณะท างานและประชุมวางแผน ก าหนดแผนปฏบิติัการ/กจิกรรม ๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๒ ถ่ายทอดแผนปฏบิติัการประจ าปี/กจิกรมใหบ้คุลากรในส่วนงานได้ทราบภาระงานทีรับผิดชอบ ตาม

กจิกรรมท่ีก าหนดไว้

๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๓ จัดท ากระบวนการส่ือสาร /กจิกรรมการจัดการความรู้และแลกเปล่ียนความรู้การจัดท าแผนปฏบิติั

การประจ าปท้ัีงในส่วนงานและส่วนงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

๒๐  ส านักงานตรวจสอบภายใน

๔ ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏบิติังานตามรายละเอยีดกจิกรรมในแผนปฏบิติังาน ๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๕ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร ๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๖ ติดตามปรับปรุง/พัฒนา ระบบการปฏบิติังานใหบ้รรลุเปา้หมาย และวางแผนการจัดท าแผนปฏบิติั

งานในปถีัดไป

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐

% ความก้าวหน้าตามเปา้หมาย (Cumulative Target Planning )

% ความก้าวหน้างานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning )

%ของงาน 

(แตล่ะ

ขัน้ตอน)

ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

ไตรมาสที ่๑

RF๑  : การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การปฏบิตังิาน

ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ล าดบัที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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แผนการปฏบิตังิานบริหารความเสี่ยง MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับแผนปฏบิติัการประจ าปใีหส้อดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒.  ท าแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถปฏบิติังานนอกพื้นท่ี (ภาคสนาม) ได้ เช่น การประชุม/การสัมภาษณ์แบบออนไลน์, การรับ-ส่งเอกสารข้อมูลแบบอเิล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น

๑. ตวัชีว้ัดผลส าเร็จของงาน  : มีแผนปฏบิติัการประจ าปท่ีีสอดคล้องเหมาะสม และสามารถปฏบิติังานได้อย่างต่อเนือ่ง

๒. เปา้หมาย  :  แผนปฏบิติัการประจ าป ีของส านักงานตรวจสอบภายใน เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   ๓,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน  : ส านักงานตรวจสอบภายใน

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

๑ ประชุมส่วนงานเพื่อวางแผนการปฏบิติัการเตรียมการรับมือและปรับปรุงวิธีการท างานต่าง ๆ เพื่อ

ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๒ ท าแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถลงพื้นท่ีไปปฏบิติังานได้ เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบ

ออนไลน์ , การส่งเอกสารข้อมูลแบบอเิล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น

๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๓ ปฏบิติัการตามแผนปฏบิติัการท่ีก าหนดไว้ ๒๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๔ รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ท างานใหบ้รรลุเปา้หมายท่ีก าหนดไว้

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๕ ติดตามข่าวสาร ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เกีย่วกบัมาตรการแนวทาง

ปอ้งกนัภยัพิบติัจากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง และปรับปรุงประยุกต์การ

ปฏบิติังานของส่วนงานใหส้อดคล้องและเหมาะสมในการวางแผนการปฏบิติังานในปต่ีอไป

๒๐  ส านักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐
% ความกา้วหน้าตามเปา้หมาย (Cumulative Target Planning )

% ความกา้วหน้างานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning )
Target Bar

Actual Bar

RF๒  : เหตกุารณภ์ยัพิบตัสิถานการณภ์ายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได้

ล าดบัที่ รายละเอียดกิจกรรม

%ของงาน 

(แตล่ะ

ขัน้ตอน)

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ ผู้รับผิดชอบ

 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๒๘ 
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๑. ตวัชีว้ัดผลส าเร็จของงาน  :  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร

๒. เปา้หมาย :  แผนปฏบิติัการประจ าปขีองส านักงานตรวจสอบภายใน เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. งบประมาณ  :   -  บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน  :  ส านักงานตรวจสอบภายใน

P D C A

๑ แต่งต้ังคณะท างานและประชุมวางแผน ก าหนดแผนปฏบิติัการ/กจิกรรม 15 ส านักงานตรวจสอบภายใน
๒ ถ่ายทอดแผนปฏบิติัการประจ าปี/กจิกรมใหบ้คุลากรในส่วนงานได้ทราบภาระงานทีรับผิดชอบ ตาม 15 ส านักงานตรวจสอบภายใน

๓ จัดท ากระบวนการส่ือสาร /กจิกรรมการจัดการความรู้และแลกเปล่ียนความรู้การจัดท าแผนปฏบิติัการ 20 ส านักงานตรวจสอบภายใน

๔ ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏบิติังานตามรายละเอยีดกจิกรรมในแผนปฏบิติังาน 15 ส านักงานตรวจสอบภายใน
๕ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร 15 ส านักงานตรวจสอบภายใน

๖ ติดตามปรับปรุง/พัฒนา ระบบการปฏบิติังานใหบ้รรลุเปา้หมาย และวางแผนการจัดท าแผนปฏบิติังาน 20 ส านักงานตรวจสอบภายใน

รวม 100

บญัชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตังิานบริหารความเสี่ยง

RF๑  : การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การปฏบิตังิาน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับลดเปา้หมายการด าเนินการ

ล าดบัที่

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒. ปรับแผนปฏบิติัการประจ าปใีหส้อดคล้องกบังบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
%  ของงาน (แต่

ละขัน้ตอน)
ผู้รับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๒๙ 
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แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๑. ปรับแผนปฏบิติัการประจ าปใีหส้อดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :  ๒.  ท าแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถปฏบิติังานนอกพื้นท่ี (ภาคสนาม) ได้ เช่น การประชุม/การสัมภาษณ์แบบออนไลน์,

แผนการตอบสนองความเสี่ยง :       การรับ-ส่งเอกสารข้อมูลแบบอเิล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น
๑. ตวัชีว้ัดผลส าเร็จของงาน  : มีแผนปฏบิติัการประจ าปท่ีีสอดคล้องเหมาะสม และสามารถปฏบิติังานได้อย่างต่อเนือ่ง
๒. เปา้หมาย  :  แผนปฏบิติัการประจ าป ีของส านักงานตรวจสอบภายใน เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. งบประมาณ  :   ๓,๐๐๐ บาท
๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน  : ส านักงานตรวจสอบภายใน

P D C A

๑ ประชุมส่วนงานเพื่อวางแผนการปฏบิติัการเตรียมการรับมือและปรับปรุงวิธีการท างานต่าง ๆ เพื่อ

ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๒ ท าแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถลงพื้นท่ีไปปฏบิติังานได้ เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบออนไลน์

 , การส่งเอกสารข้อมูลแบบอเิล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น

๑๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๓ ปฏบิติัการตามแผนปฏบิติัการท่ีก าหนดไว้ ๒๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๔ รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน

ใหบ้รรลุเปา้หมายท่ีก าหนดไว้

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๕ ติดตามข่าวสาร ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เกีย่วกบัมาตรการแนวทางปอ้งกนั

ภยัพิบติัจากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง และปรับปรุงประยุกต์การปฏบิติังานของส่วน

งานใหส้อดคล้องและเหมาะสมในการวางแผนการปฏบิติังานในปต่ีอไป

๒๐ ส านักงานตรวจสอบภายใน

รวม ๑๐๐

P (Plan)      คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหวัข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ การแกป้ญัหาท่ีเกดิขึน้จากการปฏบิติังาน 

                 อาจประกอบด้วย การก าหนดเปา้หมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

D (Do)        คือ  การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกทีไ่ด้ก าหนดไว้ในขัน้ตอนการ วางแผน ในขัน้นีต้้องตรวจสอบระหว่างการปฏบิติัด้วยว่าได้ด าเนินไปในทศิทางท่ีต้ังใจหรือไม่

                 พร้อมกบัส่ือสารใหผู้้ท่ีเกีย่วข้องรับทราบด้วย

C (Check)  คือ การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ท าใหท้ราบว่าการปฏบิติัในขัน้ทีส่องสามารถบรรลุเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า 

                 ตรวจสอบอะไรบา้งและบอ่ยคร้ังแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจะเปน็ประโยชน์ส าหรับขัน้ตอนถัดไป

A (Act)       คือ ขัน้ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู ่ ๒ กรณี คือ ผลทีเ่กดิขึน้เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ 

                 หากเปน็กรณีแรกใหน้ าแนวทางหรือกระบวนการปฏบิติันัน้มาจัดท าใหเ้ปน็มาตรฐาน พร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดี้ยิง่ขึน้ไปอกี 

                 ถ้าหากเปน็กรณีท่ีสอง ซ่ึงกคื็อผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ เราควรน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห ์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป

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

RF๒  : เหตกุารณภ์ยัพิบตัสิถานการณภ์ายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได้
บญัชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตังิานบริหารความเสี่ยง

หมายเหต:ุ ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

ล าดบัที่ รายละเอียดกิจกรรม
% ของงาน (แต่

ละขัน้ตอน)
ผู้รับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๓๐ 
 

 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท

เสี่ยง 

 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ระดับ 

ความเสี่ยงที่ 

ยอมรับได้ 

สถานะ

ด าเนินการ 

% 

ความ 

ส าเร็จ 

ผลการติดตาม / ข้อสังเกต / 

ข้อเสนอแนะ โอกาสเกิด 

L 

ผลกระทบ 

I 

คะแนน 

D = L x I 

  

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภั ย พิ บั ติ

สถานการณ์ภายนอกที่

ไม่สามารถควบคุมได้  

 

F 

 

 

 

 

 

E 

๑. ปรับลดเปา้หมายการด าเนินการ 

๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้

สอดคล้องกับงบประมาณ 

 

 

 

๑. ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้

ส อ ด ค ล้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒. ท าแผนรองรับในกรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) 

ได้ เช่น การประชุม/การสัมภาษณ์

แบบออนไลน์, การรับ-ส่งเอกสาร

ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

๔ 

 

 

 

 

 

๓ 

๒ 

 

 

 

 

 

๒ 

๘ 

 

 

 

 

 

๖ 

๖ 

 

 

 

 

 

๖ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐% 

 

 

 

 

 

๘๐% 

เร่งด าเนินการปรับแผนปฏิบตัิ

การประจ าปีให้สอดคล้องกับ

งบประมาณ 

 

 

 

 มี ก า รวา งแผนรองรั บการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ใ ห้

สามารถปฏิบัติ งานได้อย่าง

ต่อเนื่อง และติดตามข่าวสาร

ข้อมูลสถานการณ์ต่อเนื่อง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน  
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

รายงานคร้ังที่ ๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก ๑ 
 

ค าสั่งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ ๒๕/256๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก ๒  
 

ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง 
(ค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood : L และ ค่าผลกระทบ Impact : I ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๓๕ 
 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)  คือ ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑  :   การสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยความเสี่ยงท่ี ๒  :   เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 

ระดับ ค่าโอกาสเกิด ( L) 
5 โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมี

ความแน่นอนที่จะเกิดข้ึน 
น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่หรือ มีความ
น่าจะเป็นมากกว่า 80% ขึ้นไป 
 

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึนทุกปี 

4 โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความน่าจะ
เป็นมากกว่า 60 - 80% 
 

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 4  ปี 

3 โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ
ความน่าจะเป็นมากกว่า 40 - 60% 
 

ในรอบ 5  ปีทีผ่่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 3 ปี 

2 โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจ
เกิดข้ึนได้ 

ความน่าจะเป็นมากกว่า 20 - 40%  ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน 2 ปี 
 

1 โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมีความน่าจะ
เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%  

ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมามี
เหตุการณ์เกิดข้ึนเพียง 1 ปี 
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   เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  คือ  ค่าผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑  :  การสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยความเสี่ยงท่ี ๒  :  เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ(I) 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 

ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 
๑ ได้ผลงานตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

๒ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 70 - 79 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
70 - 79  

๓ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 60 - 99 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
60 - 69  

๔ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 
50 - 59  

๕ ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ผลงานน้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
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