
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



 

๑ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงเมื่อป ๒๕๕๕ จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีคําส่ังท่ี ๑๓๘/

๒๕๕๕ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดมีการประชุม

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อดูแลปจจัย

ความเส่ียงท่ีเปนหลักสําคัญ ๕ ดาน คือ (๑) ดานแผนพัฒนาระยะ ๕ ป (๒) ดานงบประมาณ(๓) การจัดสรรงบประมาณ

ไมเปนไปตามแผน (๔) วิเคราะหจุดคุมทุนของโครงการ และ (๕) ความไมเขาใจ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย พรอม

มอบใหกองแผนงานจัดทําแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๕ ครอบคลุมสาระสําคัญดังตอไปนี ้

๑. กําหนด Risk Appetite ระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได เพี่อชวยใหบรรลุเปาหมาย และกําหนด Risk 

Tolerance ระดับความเส่ียงท่ีทนได คือระดับความเบียงเบนจากระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ีกําหนดไว เพื่อชวยให

องคกรมั่นใจไดวาไดมีการดําเนินการบริหารความเส่ียงอยูภายในระดับท่ียอมรับได อาจกําหนดเปนคาเดียวเปนชวง 

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละปจจัย 

๒. ระบุความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงขององคการใหเช่ือมโยงกับแผนผังแสดงการเช่ือมโยง ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายตัวช้ีวัด และโครงการ งานแผนงานท่ีจัดทําโดยกองแผนงาน 

๓. ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความเส่ียง ระบุปจจัยความเส่ียง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๕ 

๔. เสนอรางแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๕ ตอคณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อ

กล่ันกรอง 

๕. เสนอแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๕ ตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา 

๖. เสนอแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๕ ตอสภาวิชาการ เพื่อทราบ 

๗. เสนอแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังท่ี ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษาซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน และคณะกรรมการ

ดําเนินงานมีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวไดประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงสรุปสาระสําคัญ

ดังนี้ 



 

๒ 

การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการปรับปรุง

แผนการดําเนินการดานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําป ๒๕๕๖ โดยกําหนดใหผลการประเมินการบริหาร

ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยจะตองไดระดับ ๔ จากคาคะแนน ท้ังหมด ๕ ระดับ จากนั้นไดมีมติวางกรอบการวิเคราะห

ความเส่ียง ๔ ดาน ประกอบดวย 

๑. ความเส่ียงดานกลยุทธ 

๒. ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ 

๓. ความเส่ียงดานการเงิน 

๔. ความเส่ียงดานกฎระเบียบ 

พรอมแตงต้ังใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงจํานวน ๑๓ รูป/คน มีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป

นประธาน รองผูอํานวยการกองกลางเปนคณะทํางานและเลขานุการ เพื่อรับดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดปจจัย

และคาระดับความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยปจจัยความเส่ียง ๑๗ ปจจัย และเห็นชอบผลการทบทวน

แผนปฏิบัติการดานบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๖ และรางแผนปฏิบัติการดานการบริหารความเส่ียงประจําป 

๒๕๕๗ ตามท่ีคณะทํางานเสนอ พรอมมอบหมายใหคณะทํางานดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๖ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตอไป 

การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบผลการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๖ ตามท่ีคณะทํางานเสนอ      และมอบหมาย

ใหคณะทํางานปรับปรุงรูปเลมใหสมบูรณแลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปโดยไมตองรอรับรอง

รายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดวิเคราะหความเสยง ระบุและจัดลําดับปจจัยความเส่ียง

ตามบริบทของมหาวิทยาลัย พบวา ความเส่ียงในปการศึกษา ๒๕๕๖ มี ๕ ดาน ประกอบดวย 

๑. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน มีปจจัยความเส่ียง ๑๒ ตัว 

๒. ความเส่ียงดานการเงิน มีปจจัยความเส่ียง ๒ ตัว 

๓. ความเส่ียงดานกฎระเบียบ มีปจจัยความเส่ียง ๑ ตัว 

๔. ความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก มีปจจัยความเส่ียง ๑ ตัว 

๕. ความเส่ียงดานกลยุทธ มีปจจัยความเส่ียง ๑ ตัว 



 

๓ 

โดยมีขอเสนอเพิ่มเติมใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมท้ังคงรายการความ

เส่ียงเดิมไวท้ังหมด เพื่อติดตามประเมินผลในปถัดไป และควรมีการปรับแผนบริหารความเส่ียงของสวนงานท่ีเห็นวาผล

การดําเนินการยังไมกาวหนา และไมประสบผลสําเร็จ 

 

หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 

 ๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อให การบริหาร

จัดการความเส่ียงเปนเครื่องมีอขวยหนวยงานในการกําหนดแผนระดับองคกร (Strategic Plans) และการกําหนด

วัตถุประสงคเปนไปอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผูบริหารอยูบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ สงผลให

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ

หนวยงาน 

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง (Routine Processes) 

ของการบรหิารจัดการความเส่ียง ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยได

พิจารณานํากรอบการบริหารจัดการความเส่ียงนี้ไปปรับใชในการวางระบบการบริหาร จัดการความเส่ียงของหนวยงาน 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับประโยฃนํสูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียงอยางแทจริง กรอบบริหารจัดการความเส่ียง 

ประกอบดวย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

(๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงตองดําเนินการแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 

การบริหารจัดการจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการความเส่ียงตองมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกวาแยกเด่ียว เนื่องจาก ความเส่ียง

ของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบตอความเส่ียงของกิจกรรมอื่น ๆ เขน ความเส่ียงของความลาชาใน ระบบการขนสง

วัตถุดิบไม,เพียงกระทบตอกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบดานการสงมอบสินคา คาปรับ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงข่ือ

เสียงขององคกร เปนดน 

๒. การบริหารความเส่ียงควรผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานขององคกร รวมถึง กระบวนการจัดทํา

แผนกลยุทธ และกระบวนการประเมินผล 

๓. การบริหารจัดการความเส่ียงตองขวยสนับสนุนกระบวนการดัดสินใจในทุกระดับขององคกร 

(๒) ความมุงม่ันของผูกํากับดูแล หัวหนาหนวยงานของรัฐ และผูบริหารระดับสูง 

การบริหารจัดการความเส่ียงจะประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับความมุงมั่นของผูกํากับดูแล หัวหนา หนวยงาน

ของรัฐ และผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมีผูกํากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับฝายบริหารให

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผูกํากับดูแลซึ่งมีหนาท่ีดังกลาวจะมีหนาท่ีในการกํากับการบริหารจัดการ

ความเส่ียงดวย สําหรับหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูบริหารระดับสูง มีหนาท่ีความรับผิดขอบในการบริหารจัดการ

ความเส่ียง 

การกํากับการบริหารจัดการความเส่ียง เปนกระบวนการท่ีทําใหผูกํากับดูแลเกิดความมั่นใจวาหัวหนา

หนวยงานของรัฐและผูบริหารระดับสูงไดบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีโดยตรงในการสรางระบบบริหารจัดการ ความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผล ประกอบดวย การสรางสภาพแวดลอม วัฒนธรรมองคกร และระบบการบริหาร บุคคลท่ีเหมาะสม การ

จัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการความเส่ียง การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การรายงานและการส่ือสาร เปนตน ผูกํากับดูแล (ถามี) อาจต้ังคณะกรรมการบริหาร

จัดการความเส่ียง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะท่ี ปรึกษา) ข้ึน ซึ่งประกอบดวยผูมีทักษะ ประสบการณ และความ

เช่ียวชาญเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน เขน หนวยงานท่ีมีการใขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลักในการ

ดําเนินงานอาจจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญอิสระในการกํากับหรือใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม

ของการบริหารจัดการความเส่ียงในเรื่องความเส่ียงทางไซเบอรของหัวหนาหนวยของรัฐและผูบริหารระดับสูง เปนตน 

(๓) การสรางและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมท่ีดีฃององคกร 

การขับเคล่ือนหนวยงานของรัฐตองอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล   เริ่มต้ังแตการ

สรรหา การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ การสงเสริมและรักษาไวซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โดย

บุคลากรถือวาเปนสินทรัพยหลักขององคกรท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 



 

๕ 

การสรางบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการความเส่ียงถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ

ความเส่ียง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเส่ียง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ 

โดยใชขอมูลสารสนเทศและขอมูลการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสรางพฤติกรรมท่ีดี (Desired behaviors) ในการสงเสริมการบริหารจัดการความเส่ียงผานวัฒนธรรมท่ีดี

ขององคกรเปนส่ิงสําคัญ การสรางวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบดวย 

๑. การส่ือสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน 

๒. การสรางความตระหนักถึงหนาท่ีตอองคกรในการแจงขอมูลผิดปกติ 

๓. การสรางพฤติกรรมการแบงปบขอมูลภายในองคกร 

๔. การสรางพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 

๔. การสรางพฤติกรรมการตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส 

(๔) การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดขอบดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หนวยงานควรมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดขอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียง อยาง

ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบดวย เจาของความเส่ียง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดขอบในการติดตาม การรายงาน หรือ

การสงสัญญาณความเส่ียง ผูรับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีท่ีความเส่ียงเกิดข้ึนในระดับท่ีกําหนดไว และผูท่ีมีหนาท่ี

ในการควบคุมกํากับติดตามใหมีการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

(๕) การตระหนักถึงผูมีสวนไดเสีย 

การบริหารจัดการความเส่ียงนอกจากจะคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคกรเปนหลักแลว ผูบริหารตอง คํานึงถึงผู

มีสวนไดเสียในการบริหารจัดการความเส่ียงดวย โดยเฉพาะความคาดหวังของผูรับบริการหรือความคาดหวังของประซา

ซนท่ีมีตอองคกร รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม 

(๖) การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ วัตถุประสงค และการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการความเส่ียงเปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธของ องคกร เพื่อให

หนวยงานมั่นใจวายุทธศาสตร/กลยุทธขององคกรสอดคลองกับพันธกิจตามกฎหมายและหนาท่ี ความรับผิดชอบของ

หนวยงาน ยุทธศาสตร/กลยุทธอาจหมายรวมถีงแผนปฏิบัติราขการระยะยาว แผนปฏิบัติ ราชการระยะปานกลาง หรือ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

เมื่อหนวยงานของรัฐกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธโดยสอดคลองกับความเส่ียงท่ียอมรับไดระดับ องคกรแลว 

การบริหารจัดการความเส่ียงจะถูกใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม ๆ) และการ

กําหนดวัตถุประสงคระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดขอบในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวท้ัง

องคกร โดยอาจกําหนดเปนสวนหนึ่งของตัวข้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

 

 



 

๖ 

(๗) การใชขอมูลสารสนเทศ 

ในปจจุบันขอมูลสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานของหนวยงาน องคกรท่ีมีการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพสงผลโดยตรงตอการบริหารจัดการความเส่ียง หนวยงานควรพิจารณาใชขอมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลความเส่ียงเปนพื้นฐาน 

หนวยงานควรกําหนดประเภทขอมูลท่ีตองรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล และบุคคลท่ีควรไดรับขอมูล 

ขอมูลความเส่ียง ประกอบดวย เหตุการณท่ีเปนผลกระทบทางลบหรือทางบวกตอองคกร สาเหตุ ความเส่ียง 

ตัวผลักดันความเส่ียง หรือตัวข้ีวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicators) ขอมูลสารสนเทศตองมืความถูกตอง 

เช่ือถือได เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และทันตอเวลา ท้ังนี้ หนวยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือ

การวิเคราะหความเส่ียงแบบอัตโนมัติเพื่อลดขอผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 

(๘) การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การบริหารจัดการความเส่ียงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความสมบูรณของระบบบริหารจัดการ ความเส่ียง

ข้ึนอยูกับขนาด โครงสราง ศักยภาพขององคกร รวมถึงการใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ความเส่ียง 

หนวยงานอาจพิจารณาทํา Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงขององคกรอยางตอเนื่อง 

หนวยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงเริ่มตนจากการบริหารจัดการความเส่ียง แบบ Silo พัฒนาเปน

การบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการ และพัฒนาตอเนื่องโดยมีการฝงการบริหารจัดการความเส่ียงเขาสู

กระบวนการการดําเนินงานโดยปกติของดําเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลดานความเส่ียง 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

๗ 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยนําแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร

จัดการความเส่ียงระดับองคกร มาจัดทําคูมือการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

ประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมท้ังมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย 

 กระบวนการบริหารจัดการควาเมส่ียงเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะหองคกร 

ในการวิเคราะหองคกรหนวยงานตองเขาใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อํานาจหนาท่ี และความรับผิดขอบ

ของหนวยงาน รวมถึงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน 

โดยการวิเคราะหองคกรตองวิเคราะหท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร หนวยงานอาจเลือกโขเครื่องมือการ

วิเคราะหองคกร เซน 

๑. SWOT Analysis เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

๒. PESTLE Analysis เปนการวิเคราะหดานการเมือง (Political) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ดานสังคม 

(Social) ดานเทคโนโลยี (Technological) ดานกฎหมาย (Legal) และดานสภาพแวดลอม (Environmental)  

การวิเคราะหองคกร มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ โดยจะตองครอบคลุมพันธกิจของสวนงานและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  



 

๘ 

 (๒) ดําเนินการวิเคราะหองคกร SWOT Analysis เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

วิเคราะหจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ/สวนงาน โดยใหครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ดานของมหาวิทยาลัย คือ 

ดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ (ดานการจัดการเรียนการสอน)  ดานการวิจัยและพัฒนา ดานการสงเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการความเส่ียง และผูกํากับดูแลเปนผูใหความเห็นขอบนโยบาย

ดังกลาว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงอาจระบุถึงวัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเส่ียง บทบาท

หนาท่ีความรับผิดขอบของการบริหารจัดการความเส่ียง และความเส่ียงท่ียอมรับไดระดับองคกร 

ความเสี่ยงท่ีองคกรตองการ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเส่ียงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพใน

ภาพรวมขององคกรท่ีสามารถยอมรับความเสียหายสูญเสียจากความเส่ียง โดยกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธ

ประจําป เพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งสามารถระบุเปนคาเปาหมายคาเดียวหรือระบุเปนชวงก็ได

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคกร 

ความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง คาเบ่ียงเบนสูงสุด/ตํ่าสุดของระดับความเส่ียงท่ี

องคกรยอมรับไดจากเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ในกรณีเหตุการณท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา/เปน

เหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งการกําหนดระดับคาเบ่ียงเบนจะตองกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย ไดกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดเปน ๔ ระดับ  เชน  ปฏิเสธความเส่ียง  ยอมรับ

ความเส่ียงไดนอย ยอมรับความเส่ียงไดปานกลาง เต็มใจยอมรับความเส่ียง และยอมรับความเส่ียงไดมากท่ีสุด เปนตน 

หนวยงานอาจแสดงนโยบายความเส่ียงท่ียอมรับไดในแตละประเภทความเส่ียง เพือ่ใหผูบริหารระดับรองลงมา

สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับสํานัก กอง การระบุระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดสําหรับ

ประเภทความเส่ียงยอย 



 

๙ 

การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเปนข้ันตอนของการบริหารความเส่ียงโดยการนํากลยุทธ มาตรการหรือ

แผนงานมาใชปฏิบัติในทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือลดความเสียหายของ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงในการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมมีกิจกรรม

ควบคุมความเส่ียงหรือท่ีมีอยู แตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเส่ียง โดยในการวางแผนจัดการความ

เส่ียงตองมีเปาหมายคือ  

(๑) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงนั้น   

(๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้นในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  

(๓) เปล่ียนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงใหเปนไปในรูปท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานตองการ

หรือยอมรับได 

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกร 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเปนเครื่องมือและกรอบแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเพื่อรักษาและสราง

ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในองคกรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) มุงเนนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ียอมรับไดไมกระทบตอเปาหมายและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ๕ ดาน ไดแก  

• ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O)  

• ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

• ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  

• ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  

• และความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) 

(๒) ใหสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกสวน

งาน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) ใหหัวหนาของสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูบังคับบัญชาตาม

สายการบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกของสวนงานท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยางตอเนื่อง 

(๔) สงเสริมและสรางความตระหนักรูดานความเสี่ยง สามารถประยุกตใชหลักการบริหารความเส่ียง เพื่อ

ปลูกฝงเปนวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและการเปนองคกรแหงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 



 

๑๐ 

บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัย 
๒. ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

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

อธิการบดี ๑. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในใหไดรับการปฏิบัติท่ัวท้ัง
องคกร 

๒. ติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญ กํากับการบริหารความเส่ียง 
๓. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. พิจารณาลงนามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดสงใหกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแตวันส้ิน
ปงบประมาณ (ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ กําหนด) 

คณะกร รมการบริหาร
ความเ ส่ียงและควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. จัดทําระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. กําหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย 
๓. จัดทํากิจกรรมเผยแพรความรู สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในแกผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
๔. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในระดับมหาวิทยาลัย 
๕. นําเสนอรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ตอสภามหาวิทยาลัย 
คณะกร รมการบริหาร
ความเ ส่ียงและควบคุม
ภายในประจําสวนงาน
ระ ดับ สํ านั ก / สถา บั น /
ศูนย/วิทยาลัย/คณะ 

๑. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
๒. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียงประจําสวนงานเช่ือมโยงกับระบบการบริหารความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัย 
๓. ระบุปจจัยความเส่ียงประเมินความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงประจําสวนงาน 
๔. จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงและกําหนดตัวข้ีวัดความสําเร็จในแผนการ

ปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 
๕. เผยแพรความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ระดับสวนงานแกบุคลากร

ในสังกัด 
๖. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 



 

๑๑ 

ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๗. จัดทํารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน เสนอตอกลุมงาน

บริหารความเส่ียง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนา
ของแผนในการตอบสนองความเส่ียง ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

๘. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 
และนําขอเสนอแนะไปใช ในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบ
ปงบประมาณถัดไป 

สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

๑. ติดตาม สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

๒. จัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๖) เสนอ
ตออธิการบดี 

๓. จัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดสงใหกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแตวันส้ิน
ปงบประมาณ (ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ กําหนด) 

คณะกรรมการกํากับดูแล
นโยบายและแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

กํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา ดานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว การของบประมาณรายจายประจําป การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
ความเส่ียงมหาวิทยาลัย ดานการรวมและยกเลิกสวนงาน รวมถึงการรายงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ังสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
หองเรียน และหนวยวิทยบริการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการดําเนินการ
ตามดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๙.๒ การบริหาร (ดานการ
ปฏิ บั ติ ง าน )  ข อ  O๑๓ , 
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  ๑ ๐ . ๑  ก า ร
ดําเนินการเพื่อปองกันการ
ทุจริต (ดานการประเมิน
ความเส่ียงเพื่อปองกันการ
ทุจริต) ขอท่ี O๓๖, O๓๗ 

๑. แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

๒. แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจเกิด
การทุจริต 

๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบสํารวจเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลท่ี
เปนปจจุบัน (O๑) ตามตัวข้ีวัดท่ีรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองคกร 

ความเส่ียงท่ียอมรับไดระดับองคกร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเส่ียงในภาพรวมขององคกรท่ี

มหาวิทยาลัยยอมรับเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การระบุความเส่ียงท่ียอมรับไดระดับองคกรเปน

การแสดงเจตนารมณของผูบริหารและผูกํากับดูแลในการดําเนินงานขององคกร การกําหนดความเส่ียงท่ียอมรับไดมี

การคํานึงถึงศักยภาพขององคกรในเรื่องการจัดการความเส่ียง โดยศักยภาพในการจัดการความเส่ียงขององคกร (Risk 

Capacity) ข้ึนอยูกับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

นโยบายการยอมรับความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยเปนการใหนโยบาย เพื่อใหทิศทางในการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงภายในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารระดับสูงและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูบริหารไดตระหนักและยอมรับวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเส่ียงท่ีอาจทําใหไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย การบริหารความเส่ียงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายบริหาร โดยผูบริหารทําหนาท่ี

บริหารจัดการความเส่ียงอยางมุงมั่นและต้ังใจ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเส่ียง

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร โดยคํานึงถึง

ประโยชนตอประเทศชาติเปนท่ีต้ัง  

ผูบริหารไดกําหนดระดับความเส่ียงไว ๔ ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก และกําหนดความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดในทุกดานในระดับปานกลาง หรือคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ ดังนี้ 

 เกณฑระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 ระดับความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  มีคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ 

 ระดับความเส่ียงดานการเงิน   มีคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ 

 ระดับความเส่ียงดานกฎระเบียบ   มีคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ 

 ระดับความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก  มีคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ 

ระดับความเส่ียงดานกลยุทธ   มีคาชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๖ 

การกําหนดประเภทความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห และบริหารจัดการความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตรครบถวนทุกประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหคัดเลือกแผนงานท่ีสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตาม

เปาหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร มาดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจสงผล

กระทบตอความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของแผนงาน 

มหาวิทยาลัยมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห ประเมิน และจัดการความเส่ียงอยาง

เหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความ เ ส่ียงตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission)  โดยมีการปรับใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงท่ีกระทรวงการคลังกําหนด คือ 



 

๑๓ 

๑. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting)  

๒. การระบุความเส่ียงตาง ๆ (Event Identification) 

๓. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

๔. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง (ตอบสนองความเส่ียง) (Risk Response) 

๕. กิจกรรมควบคุมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) 

๖. ขอมูลและการส่ือสารดานบริหารความเส่ียง (Information and Communication) 

๗. การติดตามผลและเฝาระวังความเส่ียงตาง ๆ (Monitoring) 

ประเภทของความเสี่ยง หมายความวา การแบงกลุมความเส่ียงประเภทตาง ๆ เพื่อสะดวกในการคนหา ระบุ 

ประเมิน จัดลําดับ และกําหนดการควบคุม ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไดวิเคราะหความเส่ียง ระบุและจัดลําดับปจจัยความเส่ียงตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและโอกาสของเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนอันจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยทําใหไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งไดจําแนกประเด็นความเส่ียงไว  ๕ ดาน ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  (Operational Risks : O) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ทํางานตามปกติทุกข้ันตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม และตรวจสอบดีเพียงใด สงผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

๒. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน ซึ่งมี

ผลทําใหมหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพิ่มข้ึนหรือความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมพรอมในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจายตาง ๆ ท่ีเกินความจําเปน การ

จัดการความเส่ียงจึงมีลักษณะของการปกปองทรัพยสิน การเงินและมาตรการประหยัดคาใชจาย 

๓. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risks : C) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบตาง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เปนความเส่ียงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไม

ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการ

ดําเนินงานจากสภาพแวดลอมภายนอก และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



 

๑๔ 

๔. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก (External Event : E) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถ

ควบคุมได เชน การเกิดจากสภาวะการแขงขันสถานศึกษาคูแขง (Competitive Risk) เกิดจากกสถานศึกษา พันธมิตร 

และผูสงมอบงานใหเรา (Supplier Risk) เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk) และ

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) วิเคราะหตามหลัก ๗ 

ประการ ท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา "MC-STEPS" มีความหมายสรุปไดดังนี้ 

  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 สถานการณของการเปล่ียนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบตาง ๆ 

  S = Suppliers  คือ กลุมผูสงตอลูกคา/กลุมผูผลิตและเครือขายหรือพันธมิตร/กลุม

ผูใชบริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

๕. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ

พันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณ

ภายนอกสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศนหรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ี

ขาดการมีสวนรวม ทําใหโครงการขาดการยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความ

ตองการของผูรบับริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือ

นําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

 

๓. การระบุความเสี่ยง 

การระบุความเส่ียง คือ การระบุเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยท้ังใน

ดานบวกและดัานลบ ในการระบุความเส่ียงไดทํารายช่ือความเส่ียงท้ังหมด โดยรายช่ือความเส่ียงตองมีการปรับปรุง

อยางสม่ําเสมอโดยอาศัยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน การระบุความเส่ียงมหาวิทยาลัยไดระบุขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียง ดังนี้ 

 ก. เหตุการณความเส่ียง 

 ข. สาเหตุของความเส่ียง หรือตัวผลักดันความเส่ียง โดยการวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีแทจริง (Root 

Cause) ของความเส่ียง 

 ค. ผลกระทบท้ังดานลบและ/หรือดานบวก  

การระบุความเส่ียงของมหาวิทยาลัยใชวิธีการรวมกลุมระดมสมอง เพื่อใหไดความเส่ียงท่ีหลากหลาย โดยการ

ใชเครื่องมือ Root cause  analysis   



 

๑๕ 

 วิธีการระบุปจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน 

 ๑) ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดปจจัยเส่ียงท่ี

สําคัญอันมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

 ๒) ระดับสวนงาน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจําสวนงานจะรวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ

เปนประจําทุกปงบประมาณ เพื่อรวมกันระบุปจจัยเส่ียงตามภารกิจท่ีเกี่ยวของในแผนงาน คณะทํางานบริหารความ

เส่ียงประจําสวนงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงระดับสวนงานตอไป 

 

 
 

๔. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง เปนการนําความเส่ียงและปจจัยเส่ียงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส 

(Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) 

จากความเส่ียง เพื่อใหเห็นถึงระดับของเส่ียงท่ีแตกตาง ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเส่ียงไดอยางเหมาะสม 

ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมี

จํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 

๑) การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียง โดยคณะกรรมการความเส่ียงฯ  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยความเส่ียง และคณะทํางานบริหารความเส่ียงฯ เปนผูให

คะแนน ท้ังนี้ มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

o พิจารณาโอกาส/ ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน

มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

o พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัยวามีระดับความ

รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงเกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และ ผลกระทบ (Impact: I) 

ท้ังนี้ เพื่อใหครอบคลุมการประเมินครบทุกปจจัยเส่ียง มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐานมากข้ึน โดยการประเมิน

ระดับความรุนแรงของปจจัยเส่ียง จะพิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood : L)  และผลกระทบ (Impact: I)  ของ

ความเส่ียง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับการพิจารณาเปน ๕ ระดับ เรียงจากลําดับจากโอกาสเกิดนอยมากจนถึง

โอกาสสูงมาก และผลกระทบจากนอยมากจนถึงผลกระทบรุนแรงสูงมาก  



 

๑๖ 

เกณฑประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) 

 

 

โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก

หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

โอกาสเกิดข้ึนนอย 

หรืออาจเกิดข้ึนได 

โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 

หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือ 

เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือ 

มีความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

๑ = นอยมาก ๒ = นอย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

ผลกระทบรุนแรงนอยมาก 

หรือมีความสําคัญนอยมาก 

ผลกระทบรุนแรงนอย

หรือมีความสําคัญนอย 

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง 

หรือมีความสําคัญปานกลาง 

ผลกระทบรุนแรงสูง

หรือมีความสําคัญมาก 

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก 

หรือมีความสําคัญมากท่ีสุด 

 

  

 ๒) การใหคะแนนความเสี่ยง มหาวิทยาลัยใชวิธีการใหคะแนนความเส่ียง จากการการทําแบบสํารวจ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางสวนงานภายใน การทํา Benchmarking การวิเคราะหสถานการณ  (Scenario Analysis) 

โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับคะแนน รายละเอียด คําอธิบาย ท้ังดานโอกาสและดานผลกระทบ เพื่อใหคณะ/สวน

งานใหคะแนนความเส่ียงตามประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และกรณีคณะ/สวนงานมีประเด็นความเส่ียงเพิ่มเติมตองํา

กําหนดรายละเอียด คําอธิบายท้ังดานโอกาสและดานผลกระทบสําหรับประเด็นความเส่ียงนั้นดวย 
 
• เกณฑการประเมินความเสี่ยง 

o เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 

ระดับ ความหมาย เกณฑการประเมินโอกาส 

๕ โอกาสเกิดข้ึนสูงมาก 

หรือมีความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

นาจะเกิดข้ึนในปนี้แน หรือมีความนาจะ

เปนมากกวา ๘๐% ข้ึนไป 

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 

มีเหตุการณเกิดข้ึนทุกป 

๔ โอกาสเกิดข้ึนสูง 

หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมีความนาจะเปน

มากกวา ๖๐–๘๐% 

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 

มีเหตุการณเกิดข้ึน ๔ ป 

๓ โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 

หรือเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับปจจัย  

หรือความนาจะเปนมากกวา ๔๐ – ๖๐% 

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 

มีเหตุการณเกิดข้ึน ๓ ป 

๒ โอกาสเกิดข้ึนนอย 

หรืออาจเกิดข้ึนได 

ความนาจะเปนมากกวา ๒๐ - ๔๐%  ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 

มีเหตุการณเกิดข้ึน ๒ ป 

๑ โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 

หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

ไมนาจะเกิดในปนี้ หรือมีความนาจะเปน

นอยกวาหรือเทากับ ๒๐%  

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมา 

มีเหตุการณเกิดข้ึนเพียง ๑ ป 

 

 

 

 

          

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

 

          

   

ผลกระทบ(Impact: I)



 

๑๗ 

o เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact: I) 

 ผลกระทบตอระดับความสําเร็จตอองคกรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ ความหมาย คาผลกระทบ ( I ) 
KPI  (ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา) 
๕ ผลกระทบรุนแรงสูงมาก 

หรือมีความสําคัญมากท่ีสุด 
(ตอระดับความสําเร็จตาม
เกณฑตัวบงช้ี) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคล่ือนตํ่ากวา 
คาเปาหมาย ไมเกิน
รอยละ ๐ – ๑๙  

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ ๐ 
– ๑ 

๑ การดําเนินงาน
ตองปรับปรุง

เรงดวน  

๔ ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมี
ความสําคัญมาก (ตอระดับ
ความสําเร็จตามเกณฑตัว
บงช้ี) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคล่ือนตํ่ากวา 
คาเปาหมายถึงรอยละ 
๒๐ - ๓๙  ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ > 
๑ - ๒ 

๒ การดําเนินงาน
ตองปรับปรุง  

๓ ผลกระทบรนุแรงปานกลาง 
หรือมีความสําคัญปานกลาง 
(ตอระดับความสําเร็จตาม
เกณฑตัวบงช้ี) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคล่ือนตํ่ากวา 
คาเปาหมายถึงรอยละ 
๔๐ - ๕๙  ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ > 
๒ – ๓ 

๓ การดําเนินงาน
ระดับพอใช  

๒ ผลกระทบรุนแรงนอย หรือ
มีความสําคัญนอย (ตอ
ระดับความสําเร็จตามเกณฑ
ตัวบงช้ี) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคล่ือนตํ่ากวา 
คาเปาหมายถึงรอยละ 
๖๐ – ๗๙  ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ > 
๓ – ๔ 

๔ การดําเนินงาน
ระดับดี  

๑ ผลกระทบรุนแรงนอยมาก 
หรือมีความสําคัญนอยมาก 
(ตอระดับความสําเร็จตาม
เกณฑตัวบงช้ี) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคล่ือนตํ่ากวา 
คาเปาหมายถึงรอยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ > 
๔ – ๕ 

๕ การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

 

 เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 

ผลกระทบ 
ระดับคะแนน 

๑ = ตํ่ามาก ๒ = ตํ่า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
ดานการ
ปฏิบัติงาน 

ไดผลงานตาม
เปาหมายมากกวา
รอยละ ๙๑ ข้ึนไป 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต 
รอยละ ๘๑-๙๐ 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต
รอยละ ๗๑-๘๐ 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต
รอยละ ๖๑-๗๐ 

ไดผลงานตามเปาหมาย
นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๖๐ 

ความหมาย สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ไดผลงานมากกวา
รอยละ ๙๑ ข้ึนไป 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติ
การไดผลงานต้ังแต
รอยละ ๘๑-๙๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการได 
ผลงานต้ังแตรอยละ 
๗๑-๘๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ไดผลงานต้ังแตรอย
ละ ๖๑-๗๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการไดผล
งานนอยกวาหรือ
เทากับรอยละ ๖๐ 



 

๑๘ 

 เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการเงิน (Financial Risk : F) 

ผลกระทบ 
ระดับคะแนน 

๑ = ตํ่ามาก ๒ = ตํ่า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
ดานการเงิน มีการลดลงของ

รายไดหรือมี
คาใชจายเพิ่มข้ึน
หรือมีทรัพยสิน
เสียหายไมเกิน
มูลคา ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

มีการลดลงของ
รายไดหรือมี
คาใชจายเพิ่มข้ึน
หรือมีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแต 
๕๐,๐๐๑ -
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มีการลดลงของ
รายไดหรือมี
คาใชจายเพิ่มข้ึน
หรือมีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแต 
๑๐๐,๐๐๑ – 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มีการลดลงของ
รายไดหรือมี
คาใชจายเพิ่มข้ึน
หรือมีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแต 
๕๐๐,๐๐๑ – 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มีการลดลงของ
รายไดหรือมี
คาใชจายเพิ่มข้ึน
หรือมีทรัพยสิน
เสียหายมากกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ึนไป 

ความหมาย กรณีท่ีทําใหรายได
ลดลง/คาใชจาย
เพิ่มข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายไมเกิน
มูลคา ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

กรณีท่ีทําใหรายได
ลดลง/คาใชจาย
เพิ่มข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแตมูลคา 
๕๐,๐๐๑ -
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายได
ลดลง/คาใชจาย
เพิ่มข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแต
มูลคา ๑๐๐,๐๐๑ 
– ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีทําใหรายได
ลดลง/คาใชจาย
เพิ่มข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายต้ังแต
มูลคา ๕๐๐,๐๐๑ 
– ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

กรณีท่ีทําใหรายได
ลดลง/คาใชจาย
เพิ่มข้ึน/มีทรัพยสิน
เสียหายมากกวา
มูลคา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ึนไป 

 เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) 

ผลกระทบ 
ระดับคะแนน 

๑ = ตํ่ามาก ๒ = ตํ่า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
ดานการกฎ 
ระเบียบ 

มีผลกระทบใน
ระดับบุคลากร 

มีผลกระทบ
ภายในระดับสวน
งาน/ฝาย/
สาขาวิชา 

มีผลกระทบในดาน
สํานัก/สถาบัน/ศูนย 
สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทา 

มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัย 

มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยและ
องคกรภายนอก 

ความหมาย มีการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีไมมี
นัยสําคัญ 

มีการละเมิดขอ
กฎหมายท่ีไมมี
นัยสําคัญ 

มีการฝาฝนกฎ ขอ
กฎหมายท่ีสําคัญท่ีมี
การสอบสวนหรือ
รายงานไปยังสวน
งานท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังการดําเนินคดี
และ/หรือเรียกรอง
คาเสียหายหาก
เปนไปได 

มีการละเมิด
ขอกฎหมายท่ี
สําคัญ 

มีการฟองรอง
ดําเนินคดีและ
เรียกรองคาเสียหาย
ท่ีสําคัญซึ่งเปนคดีท่ี
สําคัญมากรวมถึง
การฟองรองท่ีเกิด
จากการรวมตัวกัน
ของผูท่ีไดรับความ
เสียหาย 

 
 เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานเหตุการณภายนอก (External Event Risk : E) 



 

๑๙ 

ผลกระทบ 
ระดับคะแนน 

๑ = ตํ่ามาก ๒ = ตํ่า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
ดานเหตุการณ
ภายนอก 

มีการบริหารความ
เสียงในสวนงาน 
อยางระบบ และมี
การพิจารณา 
กลยุทธเพื่อลด
ความเส่ียงอยูเสมอ 

มีการติดตามระดับ
ความเส่ียงดาน E 
และจัดการใหความ
เส่ียงอยูในระดับท่ี 
ยอมรับได 

มีกระบวนการลด
ความเส่ียงดาน E ท่ี 
สําคัญอยางทันที 
เมื่อความเส่ียง 
ปรากฎ 

เริ่มมีกระบวนการ
ลดความเสียงดาน 
E 

ไมมีกระบวนการท่ี
ใชในการจัดการ 
ความเส่ียงดาน E 

ความหมาย มีระบบการจัดการ
ความเส่ียง
ครอบคลุมท้ังสวน
งานและมีการ
จัดการความเส่ียงท่ี
ดี 

มีกระบวนการ
จัดการความเสียง 
และมีแผน 
การปองกนั
เหตุการณท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

มีกระบวนการ
จัดการรองรับ
ความเส่ียง หาก
เหตุการณ 
เกิดข้ึน โดยระบุให
มีผูรับผิดชอบไว
อยางชัดเจน 

มีการวิเคราะห
ถึงความเสียง
ดาน E ท่ีมี
ผลกระทบตอ
การดําเนินงาน 
และมีการจัดการ
ความเส่ียงบาง
ตามความจําเปน 

มีการแกไขปญหา
จากการทํางาน
ประจําวัน จึงเปน
การแกไขปญหา
เปนกรณีไป 
 

 เกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกลยุทธ (Strategic Risk : F) 

ผลกระทบ 
ระดับคะแนน 

๑ = ตํ่ามาก ๒ = ตํ่า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
ดานกลยุทธ ไดผลงานตาม

เปาหมายมากกวา 
รอยละ ๙๑ ข้ึนไป 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต 
รอยละ ๘๑ - ๙๐ 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต 
รอยละ ๗๑ - ๘๐ 

ไดผลงานตาม
เปาหมายต้ังแต
รอยละ ๖๑ - ๗o 

ไดผลงานตาม
เปาหมายนอยกวา
หรือเทากับรอยละ
๖๐ 

ความหมาย สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธได 
ผลงานมากกวา
รอยละ ๙๑ ข้ึนไป 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธ 
ไดผลงานต้ังแต
รอยละ ๘๑ - ๙๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธ 
ไดผลงานต้ังแต
รอยละ ๗๑ – ๘๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธ
ไดผลงานต้ังแต
รอยละ ๖๑ – ๗๐ 

สวนงานสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธได 
ผลงานนอยกวาหรือ
เทากับรอยละ ๖๐ 

 ๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อสวนงานประเมินความเส่ียงในแตละความเส่ียงท่ีมีตอ

วัตถุประสงคของกิจกรรมแลว พิจารณาโอกาส/ ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอวัตถุประสงคในระดับกลุม และผลกระทบท่ีมีตอมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงตอ

มหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางระดับความเส่ียง 

 



 

๒๐ 

 ๔) การจัดลําดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 

 เมื่อไดใหคะแนนความเส่ียงหรือคาระดับความเส่ียงแลว นํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลตอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเส่ียง กําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุ

ของความเส่ียงท่ีสําคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะ

เกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเส่ียง  

โดยจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า  และตํ่ามาก และนําความเส่ียงท่ีไดวิเคราะหดังกลาว มา

จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนตอไป 

ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

ผลกระทบของความเสี่ยง  Impact (I) 

• ระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
คาชวง
คะแนน 

สัญลักษณระดับ
ความเสี่ยง  

มาตรการจัดการ 

ระดับความเส่ียงตํ่า (Low : L)    ๑ – ๓ L สีเขียว ระดับท่ีสามารถยอมรับได ไมตองมีกลยุทธ แผน
จัดการความเส่ียง หรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
แตสวนงานเจาของความเส่ียงตองมีกิจกรรมการ
ควบคุมแตละความเส่ียงในแผนบริหารความเส่ียง
ในระดับสวนงาน 

ระดับความเส่ียงปานกลาง 
(Medium : M)  

 ๔ – ๗ M สีเหลือง 

ระดับความเส่ียงสูง ( High : H )     ๘ – ๑๔ H สีสม 

ความเส่ียงในระดับท่ียอมรับไมได ตองมีกลยุทธ 
แผนจัดการความเส่ียง หรือ มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดให
ระดับความเส่ียงนั้นใหลดลงจากเดิม  
** ตองทําแผนบริหารความเส่ียง สําหรับระดับ
ความเส่ียงสูงมาก 
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๒๑ 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง 

การตอบสนองความเส่ียง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝายบริหารในการจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

โดยผูบริหารควรพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงเพื่อจัดทําแผนบริหาร

จัดการความเส่ียงของหนวยงาน  

๑. การจัดการตนเหตุของความเส่ียง  

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง  

๓. ทรัพยากรท่ีตองใชในการบริหารจัดการความเส่ียง 

หนวยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงวิธีท่ีใดวิธีหนี่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการ

จัดการความเส่ียงควรคํานึงถึงตนทุนกับประโยชนท่ีไดรับของวิธีการจัดการความเส่ียงแตละวิธี 

กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายใน 

เปนกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเส่ียงหรือปจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการ 

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาวหมายถึงกระบวนการวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ  ท่ีจะทําให

มั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางท่ีตองการสามารถชวยปองกันและช้ีใหเห็น

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได โดยท่ัวไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานอยูแลว เชน การอนุมัติการลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

การจัดการทรัพยากรและการแบงหนาท่ีของบุคลากร เปนตน ท้ังนี้ มีการแบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภทคือ 

๑) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกันไมให

เกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติการจัดโครงการสรางมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน การแบงแยก

หนาท่ีการควบคุม การเขาถึงเอกสารขอมูลทรัพยสิน  ฯลฯ 

๒) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อคนพบขอผิด

พลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทานการวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

๓) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริม หรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 

๔) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไขขอผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง

เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง แบงได ๔ แนวทางหลักคือ 

๑) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยูใน

ปจจุบันซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใด ๆ  ใหขอ

อนุมัติหลักการรับความเส่ียงไวและไมดําเนินการใด ๆ 

๒) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเส่ียงทไมสามารถยอมรับและตองจัดการให

ความเส่ียงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุมนี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือ

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการ

หรือกิจกรรมลง เปนตน 

๓) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบง (Share) คือความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทํา

ประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน

บางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

๔) การควบคุม (Treat) คือ ความเส่ียงท่ียอมรับได แตตองมีการแกไขเกี่ยวกับการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน

เพื่อใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการ

ทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเส่ียงแลว ตองมีการจัดทํา แผนบริหารความเส่ียง

เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียง ท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น

ใหลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียง

นั้นได รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคา ในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนเพื่อประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

 

 
 

 

 

 



 

๒๓ 

๖. การติดตามและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเปนกระบวนการท่ีใหความเช่ือม่ันวาการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู ยังคงมี

ประสิทธิผล เนื่องจากความเส่ียงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและ ทบทวนเปน

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนสมั่าเสมอ ปจจัยท่ีทําใหหนวยงานตองทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง ไดแก การ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดจากปจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม เปาหมายท่ีกําหนดไว 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องหรือเปนระยะ ซึ่งควร

ดําเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเส่ียง การติดตามและทบทวนอาจนําไปสูการเปล่ียนแปลง

ของแผนการปฏิบัติงานขององคกร การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการความเส่ียง 

 

 

 

 

 

๗. การลี่อสารและการรายงาน 

การส่ือสารเปนการสรางความตระหนัก ความเขาใจ และการมีสวนรวมของกระบวบการบริหารจัดการความ

เส่ียง การส่ือสารเปนการใหและรับขอมูล (Two-way Communication) หนวยงานควรมี ของทางการส่ือสารท้ัง

ภายในและภายนอก โดยการส่ือสารภายในตองเปนการส่ือสารแบบจากผูบริหารไปยังผูใตบังคับบัญขา (Top Down) 

จากผูใตบังคับบัญชาไปยังผูบริหาร (Bottom Up) และระหวางหนวยงานยอยภายใน (Across Divisions) 

หนวยงานควรกําหนดบุคคลท่ีควรไดรับขอมูล ประเภทของขอมูลท่ีควรไดรับ ความถ่ีของการรายงาน รูปแบบ

และวิธีการรายงาน เพื่อใหผูกํากับดูแล ผูบริหาร และผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน เกี่ยวของ

กับการตัดสินใจ และทันตอเวลา 

การส่ือสารและรายงานตอผูกํากับดูแล เปนการส่ือสารและการรายงานความเส่ียงในภาพรวมขององคกร เพื่อ

สนับสนุนหนาท่ีของผูกํากับดูแลในการกํากับการบริหารจัดการความเส่ียงของฝายบริหาร 

หนวยงานอาจพิจารณากําหนดตัวข้ีวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามขอมูลความเส่ียง

และการรายงานเมื่อระดับความเส่ียงถึงจุดตัวข้ึวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ 

 

 

 

 



 

๒๔ 

ข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต.ค. – พ.ย. 
 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  

 
     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     
ธ.ค. – ม.ค. 
แบบ RM ๒ 

 ตอบสนองความเสี่ยง  
 กิจกรรมควบคุม กลยุทธบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง 
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๒๕ 

แนวทางการควบคุมภายใน 

 

บทนํา 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัย

การเงินการคลังเพื่อใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน โดยกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง

ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได รายจาย ท้ังเงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณ การรับทรัพยสิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนี้น จึงไดกําหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความส้ินเปลือง 

ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต 

มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ กระทรวงการคลังไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานสากล และ

ปรับใหเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผนดิน เพือใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนด ประเมิน และ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ อันจะทําใหการดําเนินงาน และการบริหารงานของหนวยงานจ

ของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายและมีการกํากับดูแลท่ีดี 

 

แนวคิด 

๑. การควบคุมภายในเปนกลไกท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในดานใดดานหนึ่ง 

หรือหลายดาน ไดแก ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

๒. การควบคุมภายในเปนสวนประกอบท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของมหาวิทยาลัย การควบคุม

ภายในเปนส่ิงท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอนและตอเนื่อง มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา 

๓. การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผูกํากับดูแล ฝายบริหาร ผูปฏิบัคิงน และ

ผูตรวจสอบภายใน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดข้ึน ซึ่งไมใชเพียงการกําหนดนโยบาย 

ระบบงาน คูมือการปฏิบัติงานและแบบฟอรมดําเนินงานเทานั้น หากแตตองมีการปฏิบัติ 

๔. การควบคุมภายในสามารถใหความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล วาจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม การควบคุมภายในท่ีกําหนดก็อาจจะไมสามารถใหความมั่นใจแกผูกํากับดูแล และฝาย

บริหาร วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางสมบูรณ 

๕. การควบคุมภายในควรกําหนดใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 



 

๒๖ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 

๑. ดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน ดานการเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร 

การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การ

ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย 

๒. ดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไมใช

การเงิน ท่ีใชภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานท่ีเช่ือถือได ทันเวลา โปรงใส หรือขอกําหนดอื่นของ

ทางราชการ 

๓. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance Objectives) เปนวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมท้ัง

ขอกําหนดอื่นของทางราชการ 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

เมื่อมหาวิทยาลัยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ซึ่งการควบคุมภายในจะเปนเครื่องมือ

สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด ท้ังนี้ การควบคุมภายในจะ

ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ๕ องคประกอบ : ดานกา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

๒. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 

• ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานท่ีสงผลใหมีการนําการควบคุมภายในมา

ปฏิบัติท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ผูกํากับดูและและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุกระดับตระหนักถึง

ความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการดําเนินงานท่ีคาดหวังของผูกํากับดูแลและฝายบริหาร ท้ังนี้  

สภาพแวดลอมการควบคุมดังกลาว เปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอองคประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ 

สภาพแวดลอมการควบคุม ประกอบดวย ๕ หลักการ ดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อสัตยและ

จริยธรรม 

(๒) ผูกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหาร

และมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง

การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

(๓) อธิการบดีจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวตัถุประสงคของมหาวิทยาลัยภายในการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 

(๔) มหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามาถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๕) มหาวิทยาลัยกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

• ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความส่ียงเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจํา เพื่อระบุและวิเคราะห

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น ฝาย

บริหารควรคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายในท้ังหมดท่ีมีผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

 

 



 

๒๘ 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย ๔ หลักการ ดังนี้ 

(๖) มหาวิทยาลัยระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับวัตถุประสงค 

(๗) มหาวิทยาลัยระบุความเส่ียงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ัง

มหาวิทยาลัย และวิเคราะหความเส่ียงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

(๘) มหาวิทยาลัยพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีสงผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงค 

(๙) มหาวิทยาลัยระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ

ควบคุมภายใน 

• ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมควบคุมเปนการปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน

นโยบายและกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาการ

ปฏิบัติตามการส่ังการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความ

เส่ียงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมควบคุมควรไดรับ

การนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม ประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 

(๑๐) มหาวิทยาลัยระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

(๑๑) มหาวิทยาลัยระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค 

(๑๒) มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวัง

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

 

• ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเปนส่ิงจําเปนสําหรับมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยใหมีการดําเนินการตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

เพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย การส่ือสารเกิดข้ึนไดท้ังจากภายในและภายนอก และเปนชองทาง

เพื่อใหทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การส่ือสารจะชวยใหบุคลากรใน

หนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุมภายในท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงค 



 

๒๙ 

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 

(๑๓) มหาวิทยาลัยจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ

และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในท่ีกําหนด 

(๑๔) มหาวิทยาลัยมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง

วัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน

ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนด 

(๑๕) มหาวิทยาลัยมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ี

มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

• ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปนรายครั้ง หรือเปน

การประเมินผลท้ังสองวิธีรวมกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน ท้ัง ๕ องคประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะกอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 

ใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกํากับดูแล อยางทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบดวย ๒ หลักการ ดังนี้ 

(๑๖) มหาวิทยาลัยระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล

เปนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑๗) มหาวิทยาลัยประเมินผลและส่ือสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลา

ตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถส่ังการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๐ 

ข้ันตอนกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต.ค. – พ.ย. 
 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  

 
     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

     

   
 
 
 
 
 

  
 
 

     
     

ธ.ค. – ม.ค. 
แบบ ปค. มจร. ๖ 

 ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 โดยผูตรวจสอบภายใน 

 
ข้ันตอนท่ี ๕ 

     
เม.ย. , ต.ค. 

แบบ ปค.มจร. ๑  
 จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เสนออธิการบดี 
 

ข้ันตอนท่ี ๖ 

     
ต.ค. – ธ.ค.  

แบบ ปค.มจร. ๑ 
 จัดสงรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  
(สอบทานการดําเนินงานจากสํานักงานตรวจสอบภายใน) 

 
ข้ันตอนท่ี ๗ 

แผนผังการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

จัดทํา Flowchart การ
ปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายใน 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน ข้ันตอนท่ี ๒ 

ประเมินองคประกอบและ
สรุปผลรายงานการ

ประเมินผลฯ 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

ตัวอยาง 
Flowchart  

แบบสอบถาม
การประเมินผลฯ 

แบบ ปค. 
มจร. ๔ และ 
แบบ ปค. 
มจร. ๕ 
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