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คาํนาํ A 
 

การดาํเนินงานบรหิารความเสีย่ง ดาํเนินการขนึเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยมแีนวคดิของการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยเน้นการตรวจสอบ
และพฒันาระบบ เพือ่เสรมิสรา้งคุณคา่ในเนืองานตามพนัธกจิขององคก์ร 
ซึง่อาจมปีจัจยัเสีย่งทีท่าํใหไ้มบ่รรลุผลตามพนัธกจิ ประกอบกบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดท้าํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ กบั 
ก.พ.ร. อยูใ่นกลุม่ทีท่า้ทาย ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาระบบการควบคุมภายใน
ตามตวัชวีดัระดบัความสาํเรจ็ในการจดัทาํระบบบรหิารความเสีย่ง ภาระ
งานนีสอดคลอ้งกบัระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการ
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทีก่าํหนดใหทุ้กสว่น
ราชการจดัทาํระบบการควบคุมภายใน และมกีารตดิตามประเมนิผล 
จดัทาํรายงานเสนอสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นระยะๆ รวมถงึ
ตวัชวีดัการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ปี พ.ศ. 2550 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
 ดงันนั ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา          มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ จงึไดร้วบรวมและเรยีบเรยีง แนวทางการบรหิารความ
เสีย่ง มาดาํเนินการจดัทาํเป็นคูม่อืทีใ่ชก้บัหน่วยงานยอ่ย ทีท่าํใหเ้ขา้ใจ
งา่ยและสามารถปฏบิตัไิด ้ โดยเนือหาจะเน้นภาพรวมของการบรหิาร
ความเสีย่ง และการประเมนิความเสีย่ง ทีห่น่วยงานยอ่ยจะใชเ้ป็นขอ้มลู
และขนัตอนทีต่อ้งดาํเนินการ ซึง่คูม่อืการบรหิารความเสีย่งนี หากมขีอ้
สงสยัสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ โทรภายใน 5600 ทางฝา่ยประกนั
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ความสาํคญัของการบรหิารความเสยีง 1 
 

 
ในการบรหิารงานในปจัจุบนัตอ้งยอมรบัวา่ เหตุผลเบือ้งตน้ที่

สนบัสนุนใหม้กีารบรหิารความเสีย่งในองคก์รกค็อื การทีทุ่กองคก์รตอ้ง
พยายามสรา้ง หรอืเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี แมว้า่ความไมแ่น่นอน
หลายประการทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน มลูคา่ขององคก์รจะ
เกดิขึน้เพยีงใด ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูบ้รหิารในการตดัสนิใจ และ
การกาํหนดกลยุทธก์ารบรหิารงานในองคก์รนัน้ๆ  

ซึง่ความไมแ่น่นอนของการดาํเนินงานในองคก์ร เป็นเสมอืนดาบ
สองคม คอือาจก่อใหเ้กดิผลลพัธใ์นทางบวกถอืวา่เป็นการใหโ้อกาสแก่
องคก์ร หรอือาจก่อใหเ้กดิทางลบ ซึง่ถอืวา่เป็นความเสีย่ง ดงันัน้ผูบ้รหิาร
จะตอ้งใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธอ์งคก์ร หรอื
กาํหนดระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมทีอ่งคก์รสามารถยอมรบัได ้

ผศ.ดร.พส ุเดชะรนิทร ์ไดก้ลา่วไวว้า่ “สิง่หน่ึงทีเ่ราตอ้งยอมรบักค็อื 
ไมม่อีงคก์รหรอืบุคคลใดทีจ่ะดาํเนินงานอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีป่ราศจาก
ความเสีย่ง ทุกคนหรอืทุกองคก์รจะดาํรงอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งทัง้นัน้”
หลกัการในการบรหิารความเสีย่งไมไ่ดเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสภาวะ
แวดลอ้มทีป่ราศจากความเสีย่ง แต่เป็นการทาํใหผู้บ้รหิารสามารถบรหิาร
และดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีม่คีวามเสีย่ง 
ประโยชน์ของการบรหิารความเสีย่งจะทาํให ้

• ทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ร เป็นไปตามระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้ ซึง่เมือ่เราทราบวา่ทุกองคก์รดาํเนินงานภายใตค้วาม
เสีย่ง ดงันัน้ผูบ้รหิารแต่ละคนกม็รีะดบัของการยอมรบัต่อความ
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เสีย่งไดม้ากน้อยต่างกนั การบรหิารความเสีย่งทีด่จีะชว่ยให้
ผูบ้รหิารสามารถเลอืกทศิทาง หรอืการเคลื่อนไหวทางกลยทุธท์ี่
สอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งอนัเป็นทีย่อมรบัได ้ 

• ทาํใหส้ามารถตดัสนิใจเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งไดด้ขีึน้ ดงันัน้
เมือ่ความเสีย่งนัน้เกดิขึน้จรงิๆ ผูบ้รหิารกส็ามารถทีจ่ะเลอืกการ
ตดัสนิใจและตอบสนองต่อความเสีย่งนัน้ไดด้ขีึน้  

• ทาํใหอ้งคก์รลดความแปลกใจ หรอืสิง่ทีไ่มค่าดคดิวา่จะเผชญิได ้
เน่ืองจากองคก์รไดม้กีารบรหิารความเสีย่ง และคดิไวล้ว่งหน้าแลว้ 
ดงันัน้เมือ่สถานการณ์นัน้เกดิขึน้จรงิๆ กจ็ะสามารถตอบสนองไดด้ี
ขึน้ 
การดาํเนินงานบรหิารความเสีย่ง ดาํเนินการขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน
ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มแีนวคดิของการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพโดยเน้นการตรวจสอบและพฒันาระบบ เพื่อเสรมิสรา้ง
คุณคา่ในเน้ืองานตามพนัธกจิขององคก์ร ซึง่อาจมปีจัจยัเสีย่งทีท่าํใหไ้ม่
บรรลุผลตามพนัธกจิ ประกอบกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดท้าํคาํ
รบัรองการปฏบิตัริาชการ กบั ก.พ.ร. อยูใ่นกลุม่ทีท่า้ทาย ซึง่ตอ้งมกีาร
พฒันาระบบการควบคุมภายในตามตวัชีว้ดัระดบัความสาํเรจ็ในการจดัทาํ
ระบบบรหิารความเสีย่ง ภาระงานน้ีสอดคลอ้งกบัระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ทีก่าํหนดใหทุ้กสว่นราชการจดัทาํระบบการควบคุมภายใน และมี
การตดิตามประเมนิผล จดัทาํรายงานเสนอสาํนกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิเป็นระยะๆ รวมถงึตวัชีว้ดัการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา ปี พ.ศ. 2550 ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  
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 ดงันัน้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึพจิารณาเหน็วา่ภาระ
งานทีม่หาวทิยาลยัตอ้งรบัผดิชอบและดาํเนินการ คอืการประกนัคุณภาพ
การศกึษา จดัทาํระบบบรหิารความเสีย่งตามเกณฑท์ี ่ก.พ.ร. และ สกอ. 
กาํหนด ไปใชใ้นเชงิปฏบิตัเิพือ่จดัทาํรายงานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  
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ความสัมพันธของการควบคุมภายใน  

การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 2 

 
 วัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกรท่ีดี คือการติดตาม 
กํากับ ควบคุม และดูแล ใหมีการจัดกระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นส่ิงท่ีเปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกํากับ
ดูแลองคกรท่ีดีนั้นประกอบดวย  

• การควบคุมภายใน 

• การบริหารความเส่ียง 

• การตรวจสอบภายใน 
 
การควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ(process) ปฏิบัติงานท่ีฝาย
บริหารและบุคลากรขององคกรจัดใหมีขึ้น เพ่ือใหสามารถมั่นใจไดอยาง
สมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานี้แลว องคกร
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได โดยวัตถุประสงคสวนใหญขององคกร
ไดแก 

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2. ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 การกําหนดวัตถุประสงค ผูบริหารจะตองกําหนดวิธีการทํางาน 
ไปสูวัตถุประสงคนั้น และในขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานตางๆ ในองคกรใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผลดวย ซึ่งการควบคุมตางๆ เหลานี้ ก็คือ การควบคุม
กระบวนการภายในองคกร หรือเรียกส้ันๆ วา การควบคุมภายใน 
 ดังนั้นทุกหนวยงานในองคกรจะตองมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมขึ้นมา สวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในเปนหนาท่ีของ
ผูบริหารหนวยงาน ซึ่งเปนผูทราบดีวางานจุดใดของตนมีความเส่ียง 
จากนั้นก็จะประเมินความเส่ียงและสรางระบบการควบคุมขึ้น เพ่ือปองกัน 
แกไข หรือตรวจหาความเส่ียงเหลานั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูก
กําหนดออกมาในรูปของระเบียบขอบังคับ หรือคูมือการปฏิบัติงานตางๆ  
 การควบคุมภายในจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกร ชวยปองกันการรั่วไหล ชวยใหองคกรเห็นฐานะทางการเงิน
ถูกตองเชื่อถือได ในท่ีสุดองคกรก็เจริญเติบโตอยางมั่นคง 
 
การบริหารความเสี่ยง 
 ความเส่ียง คือ เหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ีไมเปนไปตามความ
คาดหวัง หรือความไมแนนอน      มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย 
หรือส่ิงท่ีไมพึงประสงค ไดแก ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย 
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดําเนินการทาง
กฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุราย การเกิดอันตราย สูญเสีย
ทรัพยสิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององคกร และบุคลากร เกิดความไม
แนนอน การไมพิทักษสิทธิ หรือศักด์ิศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตองมี
การชดใชคาเสียหาย 
 การบริหารความเส่ียง(Risk management) คือ กระบวนการท่ี
ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร 
เพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น
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และมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ี
องคกรยอมรับได เพ่ือใหไดรับความมั่นใจอยาสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว (ท่ีมา : กรอบการบริหารความเส่ียงของ
องคกร: Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway 
Commision : COSO) 
 
การตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในมีบทบาทท่ีทําใหมั่นใจวา มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหลานั้นไดรับการปฏิบัติตามภายใน
องคกร ตลอดจนมีการนําระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอยาง
เหมาะสม ตลอดจนชวยถวงดุลอํานาจไมใหมีการใชอํานาจไปในทางที่ผิด 
 การตรวจสอบภายในถือวาเปนกลไกหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันให
เกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพราะ
บางครั้งผูท่ีปฏิบัติงานมักคิดวาแคนี้ก็ดีพอแลว แตผูตรวจสอบภายในก็จะ
มีวิธีการทดสอบวาการควบคุมท่ีปฏิบัตินั้นดีพอจริงหรือไม หรือบางคร้ัง
อาจมีการปฏิบัติกันมานาน แมวาจะมีความชํานาญ แตก็อาจทําให
ประมาทโดยละเลยบางจุดท่ีจะตองควบคุมไป 
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ขนัตอนการบรหิารความเสีย่ง 3 
 
 เพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษามรีะบบในการบรหิารความเสีย่ง โดย
การบรหิาร ปจัจยัและควบคุมกจิกรรม รวมทัง้กระบวนการดาํเนินงาน
ต่างๆ เพือ่ลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสที ่ องคก์รจะเกดิความเสยีหาย (ทัง้
ในรปูของตวัเงนิ หรอืไมใ่ชต่วัเงนิ เชน่ ชื่อเสยีง และการฟ้องรอ้งจาก การ
ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
หรอืความคุม้คา่ คุณคา่) ใหร้ะดบัความเสีย่ง และขนาดของความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ ประเมนิได ้ ควบคุม
ได ้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งมรีะบบ โดยคาํนึงถงึการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รตามยทุธศาสตร ์ หรอืกลยทุธเ์ป็นสาํคญั เพือ่ใหก้ารบรหิารความ
เสีย่งดาํเนินไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอน ดงัน้ี 
1. การสรา้งความมสีว่นรว่มของคนในองคก์ร เพือ่ใหค้นในองคก์รวา่

เขาเป็นหน่ึงในองคก์ร การทีเ่ขาจะทาํอะไรไมด่จีะสง่ผลกระทบต่อ
ความเสีย่งขององคก์ร หรอืผูอ้ื่นทาํอะไรไมด่สีง่ผลกระทบ   ต่อ
ความเสีย่งขององคก์ร ขัน้ตอนแรกในการสรา้งความรูส้กึมสีว่น 
รว่ม  คอื  จะตอ้งมกีารออกเป็นหนงัสอื เป็นนโยบายวา่เราจะทาํ
การบรหิารความเสีย่งเพือ่อะไร ใครรบัผดิชอบ มขีอ้ดขีอ้เสยี
อยา่งไรในการทาํหรอืวตัถุประสงคใ์นการทาํของเราวา่เราทาํเพื่อ
อะไร หลกัๆ กค็อืการมกีารรา่งนโยบาย (Policy statement) 
ออกมาก่อน ซึง่กค็อื ระดบัผูบ้รหิารทีเ่ป็นคนวางนโยบายวา่เราคดิ
จะบรหิารความเสีย่ง และมเีรือ่งสาํคญัอะไรบา้งทีต่อ้งกาํหนดไวใ้น
นโยบาย  
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2. การคน้หาความเสีย่งและระบุความเสีย่ง ตอ้งอาศยัการศกึษา
รว่มกนั เพราะคนทีอ่ยูใ่นองคก์รเองเป็นคนทีรู่ม้ากทีส่ดุวา่มคีวาม
เสีย่งอะไรบา้งในองคก์ร คนภายนอกไมส่ามารถไปบอกได ้ อยา่ง
ถกูตอ้ง ตอ้งมกีารศกึษารว่มกนัชว่ยกนัมองในแต่ละเรือ่ง ในแต่ละ
ประเดน็ ผูบ้รหิารทุกๆ ฝา่ยตอ้งมตีวัแทนเขา้มาด ู    เขา้มาประชุม
รว่มทีต่อ้งมาพจิารณา และตอ้งระบุออกไปวา่เป็น ความเสีย่งของ
องคก์ร ระบุใหไ้ดว้า่ความเสีย่งมอีะไรบา้งในองคก์ร ระบุมาเป็น
รายการ วา่อนัไหนมลีาํดบัความสาํคญัมากทีส่ดุ แลว้อนัทีเ่ราจะ
เลอืกจดัการบรหิารความเสีย่งกบัมนั  

3. การประเมนิความเสีย่ง  บางสิง่บางอยา่งเราอาจจะมองขา้มไป แต่
หารูไ้มว่า่นัน้คอืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และทาํใหต้อ้งสญูเสยีมลูคา่   
เชน่ กรณีพนกังานขบัรถยนตไ์ปรบัอาจารยผ์ูส้อน ณ จุดนดัหมาย
ไมต่รงเวลา ทาํใหอ้าจารยผ์ูส้อนตอ้งเขา้หอ้งเรยีนสาย ผูท้ีไ่ดร้บั
ความเสยีหายกค็อืนิสตินกัศกึษา ไดร้บัการสอนทีไ่มเ่ตม็เวลา หาก
คาํนวณเป็นจาํนวนเงนิกจ็ะเหน็มลูคา่ของการสญูเสยีมาก   กรณี 
เชน่ ทางเดนิเชื่อมระหวา่งอาคารมกีารก่อสรา้ง อาจทาํใหเ้กดิความ
เสีย่งต่อชวีติและทรพัยส์นิบุคคล  ผูร้บัผดิชอบจะตอ้งมรีะบบ
ป้องกนัอนัตรายจากบรเิวณดงักลา่ว ซึง่ถา้เกดิเหตุการณ์ขึน้อาจ
ตอ้งเสยีหายถงึระดบัชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

4. เลอืกวธิกีารจดัการกบัความเสีย่ง เมือ่เราสามารถรูไ้ดว้า่ความ
สญูเสยีและความเสีย่งมอีะไรบา้ง เราจะมาเลอืกวธิกีารทีคุ่ม้ทีส่ดุ
และทีส่าํคญั คอื สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และสภาวะแวดลอ้มของ
องคก์รของเรา และสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในสงัคมดว้ย 
เพราะฉะนัน้ในขัน้ตอนน้ี เราจะตอ้งใชค้วามรูห้ลายดา้นในการทีจ่ะ
เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะกบัความเสีย่งในแต่ละดา้นทีเ่ราจะบรหิาร  
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5. การประเมนิผลการกาํกบัดแูล (Performance monitoring) เมือ่ได ้
Implement ไปแลว้ มปีญัหาอะไรเกดิขึน้ ตอ้งมกีารปรบั (Fine 
tune) ปรบัแกท้ีเ่ราเลอืกใชห่รอืไม ่ เราอาจจะเลอืกวธิกีารน้ีไปแลว้ 
ปรากฏวา่พอลองใชไ้ปแลว้ไมส่อดคลอ้งกบัสงัคมเรา กบัวฒันธรรม
องคก์รเรา เชน่นัน้กใ็ชไ้มไ่ด ้จงึตอ้งมาปรบัแกต่้างๆ เหลา่น้ีเป็นตน้ 
ในขัน้ตอนของการประเมนิตอ้งใชห้ลกัทางสถติ ิ โดยอา้งองิหลกั
ความน่าจะเป็นทางสถติ ิ ดวูา่ความสญูเสยีมกีารแจกแจงอยา่งไร   
ถา้เป็นความเสีย่งทีไ่มข่ึน้กบักรณีทีก่าํลงัพจิารณา มนัจะมกีารแจก
แจงทีเ่ราสามารถจะดไูดว้า่มลีกัษณะอยา่งไร  ลกัษณะตวัอยา่งของ
การแจกแจง เชน่ ความสญูเสยีอาจจะเกดิหรอืไมเ่กดิ โดยมโีอกาส
จะเกดิขึน้ 40% เราตอ้งมขีอ้มลูจงึจะสามารถทาํเชน่น้ีได ้ แต่ใน    
ทุกองคก์รทีเ่ริม่ตน้ทาํการบรหิารความเสีย่ง มกัจะไมม่ขีอ้มลู ไมม่ี
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทีเ่ราตอ้งการ  เพราะฉะนัน้ทีเ่ราจะ
มไีดเ้ตม็ที ่คอื มาก กลาง ตํ่า  หรอืวา่จะแบง่เป็นลาํดบัที ่  เชน่ 5, 
4, 3, 2 และ 1 วา่มากน้อยแคไ่หน และวธิกีารทีเ่ราจะจดัการโดยยงั
ไมม่คีวามน่าจะเป็น (Probability) เขา้ไปเทา่ไร  

 
แนวปฏบิตัิท่ีดขีองการบรหิารความเสีย่ง 
 ในการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามองคป์ระกอบและตวับง่ชี้
ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดใ้หแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ขีอง
การนําระบบบรหิารความเสีย่งมาใชใ้นกระบวนการบรหิารไวด้งัน้ี 
1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดย

องคป์ระกอบ ของคณะกรรมการ ควรมผีูบ้รหิารระดบัสงู และตวัแทน
ที ่รบัผดิชอบในแต่ละพนัธกจิหลกัของสถาบนั  
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2. การระบุความเสี่ยง ปจัจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่
ครอบคลุมใน ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) ความเสีย่งดา้นงบการเงนิและงบประมาณ  
2) ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ 
3) ความเสีย่งดา้นนโยบาย  
4) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  
5) ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก  

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจัจัยเสี่ยง สามารถ
พิจารณาจาก มิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่า เพื่อ
กําหนดมาตรการหรอืแผนการจดัการความเสีย่งที่ ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายองคก์รไดง้า่ยขึน้  

4. มาตรการหรอืแผนการจดัการความเสีย่งเพิม่เตมิ สามารถใชแ้นวคดิ
ของ 4 T เขา้มาช่วย คอื Take : ยอมรบั Treat : ลดหรอืควบคุม 
Transfer : โอน หรอืกระจาย Terminate : หยดุหรอืหลกีเลีย่ง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้
ประโยชน์ ในการควบคุม หรอืลดโอกาสของความสูญเสยีทัง้ในแง่
โอกาสและผลกระทบได ้
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รปูที ่3.1 แนวปฏบิตักิารบรหิารความเสีย่ง  
 
 
 
 

คน้หาความเสีย่ง 
• ศกึษาจากอดตี 

• สาํรวจในปจัจุบนั 

• เผา้ระวงัไปขา้งหน้า 

ประเมนิความเสีย่ง ควบคุมความเสีย่ง 
• ยอมรบั 

• ลด/ควบคุม 

• โอน/กระจาย 

• หยุด/หลกีเลีย่ง 

ประเมนิผลระบบ 
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การประเมินความเสีย่ง 4 
 
 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) เป็นขัน้ตอนที่
สาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ข ัน้ตอนน้ีจะเน้นการประเมนิโอกาส 
และความรนุแรง(ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อวตัถุประสงค ์
ขณะทีก่ารเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจสง่ผลกระทบในระดบัตํ่า 
แต่บางเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อาจมผีลกระทบในระดบัสงูต่อวตัถุประสงค ์ 
 การประเมนิความเสีย่งสามารถทาํไดท้ัง้การประเมนิเชงิคุณภาพ 
และเชงิปรมิาณ โดยพจิารณาทัง้เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จากภายนอก และ
ภายในองคก์ร นอกจากน้ีการประเมนิความเสีย่งควรดาํเนินการทัง้ก่อน
จดัการความเสีย่ง(Inherent Risk) และหลงัจากทีม่กีารจดัการความเสีย่ง
แลว้ (Residual Risk)  
 ซึง่ปจัจุบนัการประเมนิความเสีย่งไดถ้กูบรรจุในประกาศ  ใน
องคป์ระกอบ และตวับ่งชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปี 
พ.ศ. 2550 การไดใ้หแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ขีองการนําระบบบรหิารความ
เสีย่งมาใชใ้นกระบวนการบรหิารไว ้ โดยจะตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งที่
ครอบคลุมใน ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นงบการเงนิและงบประมาณ 
ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ ความเสีย่งดา้นนโยบาย ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน และความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก  
 
วตัถุประสงคข์องการประเมินความเสีย่ง 

 การบรหิารความเสีย่ง ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้
ดาํเนินเพือ่เสรมิสรา้งคุณคา่ในเน้ืองานตามพนัธกจิขององคก์ร ซึง่อาจมี
ปจัจยัเสีย่งทีท่าํใหไ้มบ่รรลุผลตามพนัธกจิ  ประกอบกบัมหาวทิยาลยัศรี
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นครนิทรวโิรฒ ไดท้าํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ กบั ก.พ.ร. อยูใ่นกลุม่ที่
ทา้ทาย ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาระบบการควบคุมภายในตามตวัชีว้ดัระดบั
ความสาํเรจ็ในการจดัทาํระบบบรหิารความเสีย่ง ภาระงานน้ี สอดคลอ้ง
กบัระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทีก่าํหนดใหทุ้กสว่นราชการจดัทาํระบบ
การควบคุมภายใน และมกีารตดิตามประเมนิผล จดัทาํรายงาน เสนอ
สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นระยะๆ รวมถงึตวัชีว้ดัการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา ปี พ.ศ. 2550 
ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยวตัถุประสงคข์องการ
ประเมนิความเสีย่ง ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดงัน้ี 

• เพือ่ใหท้ราบถงึภายในองคก์รวา่มคีวามเสีย่งอะไรบา้ง ทีม่ี
โอกาสจะเกดิขึน้ และผลกระทบ(ความรนุแรง) ทีอ่าจเกดิขึน้
ต่อวตัถุประสงคท์ีม่อียูใ่นองคก์ร 

• เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถพจิารณามาตรการควบคุมความเสีย่ง
ทีม่อียูห่รอืทีก่าํหนดเป็นแผนงาน 
 

ข ัน้ตอนการประเมินความเสีย่ง 

 ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ในคูม่อืน้ีไดด้ดัแปลงมาจากหลกัการของการประเมนิตามมาตรฐาน 
BS8800 ของประเทศองักฤษ ม ี3 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 

1. จาํแนกประเภทกจิกรรมของงาน 

2. การชีบ้ง่ 
3. การประมาณระดบัของความเสีย่ง 
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จาํแนกประเภทกจิกรรมของงาน 

 โดยผูถ้กูประเมนิ จะตอ้งระบุรายการงานทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 
โดยแบง่ตามภารกจิ หรอืกลุม่งาน ทีส่าํคญัๆ ทีต่อ้งปฏบิตัทิ ัง้หมด เพือ่ใช้
ในการจาํแนกประเภทของกจิกรรมของบุคลากรทัง้หมด ในหน่วยงาน 
จากนัน้ จดัทาํแบบรายการสาํรวจสิง่ทีต่อ้งประเมนิทัว่ไป เชน่ 

• พืน้ที ่เชน่ พืน้ทีท่ ัว่ไป ทางเดนิ บนัได ทางออกฉุกเฉิน และ
ทีจ่อดรถ เป็นตน้ 

• ระบุรายการงานทีร่บัผดิชอบทัง้หมด โดยการแบง่ตาม
ภารกจิ หรอื กลุม่งานทีส่าํคญัๆ  เชน่ งานรบัเหมา งานทาํ
ความสะอาด งานทะเบยีน งานอาคารและสถานที ่ งาน
การเงนิ เป็นตน้ 

• อุปกรณ์หรอืเครื่องจกัร เชน่ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครือ่งมอื
กล ยานพาหนะ (รถขนสง่ หรอื รถ Forklift) อุปกรณ์
ครภุณัฑต่์างๆ เป็นตน้ 

• วสัดุ เชน่ สารเคมอีนัตราย การจดัเกบ็และใชง้าน 

• กลยุทธ ์ และนโยบายในการบรหิารงาน เหมาะสมชดัเจน
หรอืไมเ่พยีงใด 

• การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ทีเ่กดิจากการไมส่ามารถปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎระเบยีบที่มอียู่ไม่เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏบิตังิาน หรอืปฏบิตัไิดไ้มท่นัตามเวลาทีก่าํหนด อาจมผีล
การลงโทษตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การประมาณระดบัของความเสีย่ง 

 การประมาณระดบัของความเสีย่งน้ี มไีวเ้พือ่ประกอบการ
ตดัสนิใจของฝา่ยบรหิารในการทีจ่ะดาํเนินการแกไ้ข เมือ่ประเมนิแลว้ได้
ขอ้มลูมากจ็ะมาเรยีงลาํดบัความเสีย่ง ซึง่การประมาณระดบัของความ
เสีย่ง สามารถหาไดจ้ากการเรยีงลาํดบัของความรนุแรงของสิง่ทีเ่กดิขึน้
(ผลกระทบ) และการเรยีงลาํดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิของเหตุการณ์ ดงัน้ี 

• ความรนุแรงของอนัตราย ลกัษณะความรนุแรง 
  -  ระดบัความรุนแรงมาก 
  -  ระดบัความรุนแรงปานกลาง 
  -  ระดบัความรุนแรงน้อย 

• โอกาสทีจ่ะเกดิของอนัตราย 
  -  โอกาสมาก 
  -  โอกาสปานกลาง 
  -  โอกาสน้อย 
 
 ระดบัความรนุแรง(ผลกระทบ) ระดบัความรนุแรงหรอื
ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ หรอืคาดคะเนวา่จะเกดิเหตุการณ์
นัน้ๆ และเมือ่เกดิขึน้แลว้จะเกดิความรนุแรง หรอืผลกระทบกบัสิง่ต่างๆ 
และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใน  ดา้นทรพัยส์นิ/เงนิ ดา้นเวลา  ดา้นบุคคล  
ดา้นลกูคา้ และดา้นภาพลกัษณ์ ดงัตารางที ่ 4.1 แลว้ใหพ้จิารณาวา่ความ
รนุแรงระดบัเทา่ใด 
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ตารางที ่4.1 แสดงระดบัความรุนแรงทีจ่ะตอ้งพจิารณา 
ความเสยีหาย

ดา้น 
ความรนุแรง 

มาก ปานกลาง เลก็น้อย 

ทรพัยส์นิ/เงนิ 
1,000,000 
บาทขึน้ไป 

100,000 บาท 
ขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 
1,000,000 บาท 

ตํ่ากวา่ 
100,000 บาท 

เวลา > 15 วนั 3 - 15 วนั 1 – 3 วนั 

บุคคล 

บาดเจบ็: 
สาหสั/พกิาร 
โทษวนิยั: ให้
ออกขึน้ไป 
 

บาดเจบ็: ไม่
สาหสั 
โทษวนิยั: ตดั
เงนิเดอืน/ 
ลดขัน้เงนิเดอืน 

บาดเจบ็: 
เลก็น้อย 
โทษวนิยั: 
ตกัเตอืน /
ภาคทณัฑ ์      

ลกูคา้ (นิสติ/
ประชาชน) 

ความพงึพอใจ: 
ตํ่าวา่ 60 % 

ความพงึพอใจ:  
60-74% 

ความพงึพอใจ: 
75–79%       

ภาพลกัษณ์ 
สง่ผลในระดบั
มหาวทิยาลยั 

สง่ผลในระดบั
คณะ/หน่วยงาน 

สง่ผลในระดบั
กอง/ภาควชิา 

 
 โอกาสทีจ่ะเกิด หมายถงึความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ที่
นํามาพจิารณาเกดิขึน้มากน้อยเพยีงใด ซึง่จะมกีารพจิารณาหาระดบัของ
โอกาสทีจ่ะเกดิ ดงัน้ีไดจ้ากตารางที ่4.2 
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ตารางที ่4.2 เกณฑใ์นการคดิระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิ 
 ความน่าจะเป็น โอกาสจะเกดิ 
โอกาสมาก 1/100 เกดิภายใน 1 ปี 
โอกาสปานกลาง 1/1000 เกดิภายใน 1-2 ปี 
โอกาสน้อย <1/1000 เกดิภายใน 2-5 ปีขึน้ไป 

 

หลงัจากทีไ่ดก้าํหนดระดบัความรนุแรง และระดบัโอกาสทีจ่ะ
เกดิขึน้ของความเสีย่งทีเ่กดิจากเหตุการณ์ตามขัน้ตอนขา้งตน้แลว้ นํามา
หาระดบัความเสีย่งตามตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3 การพจิารณาระดบัความเสีย่งจากระดบัความรนุแรง และ 
     โอกาสทีจ่ะเกดิ 

โอกาสทีจ่ะเกดิ 
ความรนุแรง(ผลกระทบ)ของเหตุการณ์ทีเ่กดิ 
มาก  ปานกลาง  เลก็น้อย  

โอกาสมาก  ความเสีย่งที่
ยอมรบัไมไ่ด ้

(1) 

ความเสีย่งสงู  
(2) 

ความเสีย่งปาน
กลาง 
 (3) 

โอกาสปานกลาง  ความเสีย่งสงู 
(2) 

ความเสีย่ง
ปานกลาง (3) 

ความเสีย่ง
ยอมรบัได ้(4) 

โอกาสน้อย  ความเสีย่งปาน
กลาง (3) 

ความเสีย่ง
ยอมรบัได ้(4) 

ความเสีย่ง
เลก็น้อย (5) 

 
จากตารางที ่ 4.3 จะไดร้ะดบัความเสีย่ง ทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์

ระหวา่งระดบัความรนุแรงกบัระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิ ซึง่มตีวัเลขระดบัของ
ความเสีย่งอยูท่ี ่ 5 ระดบั โดยแต่ละระดบัจะมคีวามหมายของความเสีย่ง 
และการปฏบิตัเิพือ่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่งต่อไป ดงัตารางที ่4.4  
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ตารางที ่4.4 แสดงระดบัของความเสีย่ง 5 ระดบั 
ระดบั ความเสีย่ง การปฏบิตัแิละเวลาทีใ่ช ้

1 ความเสีย่งที่
ยอมรบัไมไ่ด ้

งานจะเริม่หรอืทาํต่อไปไมไ่ด ้ จนกวา่จะลด
ความเสีย่งลง ถา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งลง
ได ้ ถงึแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีแ่ลว้
กต็าม จะตอ้งหยดุทาํงานนัน้ 

2 ความเสีย่งสงู ตอ้งลดความเสีย่งก่อนทีจ่ะเริม่ทาํงานได ้ ตอ้ง
จดัสรรทรพัยากร และมาตรการใหเ้พยีงพอ 
เพือ่ลดความเสีย่งนัน้ เมือ่ความเสีย่ง
เกีย่วขอ้งกบังานทีก่าํลงัทาํอยู ่ จะตอ้งทาํการ
แกไ้ขอยา่งเรง่ด่วน 

3 ความเสีย่ง
ปานกลาง 

จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะลดความเสีย่ง แต่
คา่ใชจ้า่ยของการป้องกนั ควรจะมกีาร
พจิารณาอยา่งรอบครอบ และมกีารจาํกดั
งบประมาณ และตอ้งมมีาตรการในการลด
ความเสีย่งภายในเวลาทีก่าํหนด 

4 ความเสยีง
ยอมรบัได ้

ไมต่อ้งมกีารควบคุมเพิม่เตมิ การพจิารณา
ความเสีย่งอาจจะทาํเมือ่เหน็วา่คุม้คา่ หรอื
การปรบัปรงุไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ การ
ตดิตามตรวจสอบยงัคงตอ้งทาํเพือ่ใหแ้น่ใจวา่
การควบคุมยงัคงมอียู ่

5 ความเสีย่ง
เลก็น้อย 

ไมต่อ้งทาํอะไร และไมจ่าํเป็นจะตอ้งมกีารเกบ็
บนัทกึเป็นเอกสาร 
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 เมือ่หน่วยงานมผีลสรปุจาํนวนกจิกรรมความเสีย่ง ในแต่ละ
ระดบัแลว้ หน่วยงานจะตอ้งทาํการควบคุมกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูระดบั 
1 ระดบั 2  ถอืวา่มนียัยะสาํคญั ใหว้างแผนการควบคุม และนําเสนอต่อ
ตน้สงักดัเพื่อพจิารณาในภาพรวมต่อไป สาํหรบักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงู
ทีร่ะดบั 3 ระดบั 4 และระดบั 5  เมือ่พจิารณาจากระดบัความเสีย่งแลว้
เหน็วา่ หน่วยงานสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง  จงึไมต่อ้งรายงาน 
แต่ความเสีย่งในระดบั 3   หน่วยงานจะตอ้งจดัทาํแผนดาํเนินการควบคุม
อยา่งเป็นทางการ และตอ้งรายงานผลการดาํเนินการต่อตน้สงักดัตาม
กาํหนด  
 
การตอบสนองความเสีย่ง 

เมือ่ความเสีย่งไดร้บัการประเมนิและบ่งชีต้ามระดบัความสาํคญั
แลว้ ผูบ้รหิารตอ้งประเมนิวธิกีารจดัการความเสีย่งทีส่ามารถนําไปปฏบิตัิ
ได ้ การพจิารณาทางเลอืกในการดาํเนินการจะตอ้งคาํนึงถงึความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้ และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ เปรยีบเทยีบกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิล ผูบ้รหิารตอ้งเลอืกวธิกีาร
จดัการความเสีย่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายวธิรีวมกนั เพือ่ลดระดบั
โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ และความรนุแรง(ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ใหอ้ยู่
ในชว่งทีอ่งคก์รสามารถยอมรบัได(้Risk Tolerance) หลกัการตอบสนอง
ความเสีย่งม ี4 ประการ (4T) คอื 

1. การยอมรบั(Take) ความเสีย่งทีเ่หลอือยูใ่นปจัจุบนัอยู่
ภายในระดบัทีต่อ้งการและยอมรบัไดแ้ลว้ โดยไมต่อ้งมกีาร
ดาํเนินการเพิม่เตมิเพือ่ลดโอกาสหรอืความรนุแรงทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดอ้กี 
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2. การลดหรอืควบคุม(Treat) การดาํเนินการเพิม่เตมิเพือ่ลด
โอกาสทีอ่าจเกดิขึน้หรอืความรนุแรงของความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3. การโอนหรอืกระจาย(Transfer) การโอนหรอืการกระจาย
ความรบัผดิชอบกบัผูอ้ื่นในการจดัการความเสีย่ง 

4. การหยดุหรอืการหลกีเลีย่ง(Terminate) การหยดุหรอืการ
ดาํเนินการเพือ่หลกีเลีย่งเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 

ผูบ้รหิารควรจดัการลดระดบัความเสีย่งตามหลกัการตอบสนอง
ขา้งตน้ และดาํเนินการประเมนิความเสีย่งอกีครัง้ หลงัจากทีไ่ดม้กีาร
จดัการความเสีย่งในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ดวูา่การบรหิารความเสีย่งมี
ประสทิธผิลหรอืไม ่
 
การควบคุม 

 การควบคุมคอืนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิาน เพือ่ใหม้ ัน่ใจ
วา่ไดม้กีารจดัการความเสีย่ง เน่ืองจากแต่ละองคก์รมกีารกาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการนําไปปฏบิตัเิป็นเฉพาะขององคก์ร ดงันัน้การ
ควบคุมจงึมคีวามแตกต่างกนั การควบคุมเป็นการสะทอ้นถงึ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร โครงสรา้งและวฒันธรรมขององคก์ร 
 สิง่สาํคญัของการควบคุมกค็อื การกาํหนดบุคลากรภายใน
องคก์รเพือ่รบัผดิชอบการควบคุมนัน้ บุคลากรแต่ละคนทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ในการควบคุมควรมคีวามรบัผดิชอบ ดงัน้ี 

• พจิารณาประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งทีไ่ดด้าํเนินการ
อยูใ่นปจัจุบนั 

• พจิารณาการปฏบิตัเิพิม่เตมิทีจ่าํเป็น เพือ่เพิม่ประสทิธผิลของ
การจดัการความเสีย่ง 
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• กาํกบักจิกรรมลดความเสีย่ง ใหแ้ลว้เสรจ็ตามกาํหนดวนัตาม
แผนทีว่างไว ้

 
การติดตามผล 

 ประเดน็ทีส่าํคญัของการตดิตามผลไดแ้ก่ 

• การตดิตามผลเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การจดัการความเสีย่งมคีุณภาพ
และมคีวามเหมาะสม และการบรหิารความเสีย่งไดนํ้าไป
ประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัขององคก์ร 

• ความเสีย่งทัง้หมดทีม่ผีลกระทบสาํคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์รไดรบัการรายงานต่อผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ 

การตดิตามการบรหิารความเสีย่งสามารถทาํได ้ 2 ลกัษณะ คอื การ
ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง หรอืการตดิตามเป็นรายครัง้ การตดิตามอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นการดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหต้อบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงอยา่งทนัทว่งท ี และถอืเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิาน 
สว่นการตดิตามรายครัง้ เป็นการดาํเนินการภายหลงัจากเกดิ
เหตุการณ์ ดงันัน้ปญัหาทีเ่กดิขึน้จะไดร้บัการแกไ้ขอยา่งรวดเรว็หาก
องคก์รมกีารตดิตามอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีองคก์รควรมกีารจดัทาํ
รายงานความเสีย่งเพื่อใหก้ารตดิตามการบรหิารความเสีย่งเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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การรายงานความเสยีง 5 
 

 การดาํเนินงานบรหิารความเสีย่ง ดาํเนินการขนึเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิวา่ดว้ยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และการจดัทาํรายงานตาม
ระเบยีนฯขอ้ 6 ทีก่าํหนดใหทุ้กสว่นราชการจดัทาํระบบการควบคุมภายใน 
และมกีารตดิตามประเมนิผล จดัทาํรายงานเสนอสาํนกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิเป็นระยะๆ รวมถงึตวัชวีดัการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา ปี พ.ศ. 2550 ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  
 
ภาพรวมของการดาํเนนิการและการจดัทาํรายงานตามระเบยีบฯขอ้ 6 

 ตามระเบยีบฯ 6 รายงานทีนํ่าเสนอคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ ผูก้าํกบัดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบระเบยีบฯ นนัมาจาก
การดาํเนินการของบุคลากรต่างๆ ในหน่วยงาน ทงัในฝา่ยบรหิารและฝา่ย
ตรวจสอบภายใน ตามรปูภาพที ่5.1 
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อสิระ โดยการประเมนิอาจแบง่ไดส้องลกัษณะคอื การสอบทานรา่ง
รายงานของหน่วยงาน และการสอบทานการปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคุม
ภายใน เพือ่นําผลมาจดัทาํรายงานความเหน็ของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
เสนอหวัหน้าสว่นราชการพจิารณา แลว้สง่ใหเ้จา้หน้าทีร่ะดบัอาวโุส
พจิารณา ประกอบกบัรายงานการควบคุมภายในของฝา่ยบรหิาร 
 เจา้หน้าทีอ่าวโุส เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหน้าสว่นราชการ
หรอืหน่วยงาน มหีน้าทีร่บัผดิชอบสอบทาน และประเมนิรายงานของทงั
ฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตรวจสอบภายใน เพือ่สรุปความเหน็ต่อหวัหน้าสว่น
ราชการหรอืหน่วยงาน 

หวัหน้าสว่นราชการหรอืหน่วยงาน มหีน้าทีต่ดิตาม กาํกบัดแูล
ใหก้ารดาํเนินการเกีย่วกบัการประเมนิการควบคุมภายใน และการจดัทาํ
รายงานแลว้เสรจ็ภายในเวลาทีร่ะเบยีบฯ กาํหนด และทีส่าํคญัยิง่กค็อื 
หวัหน้าสว่นราชการหรอืหน่วยงาน มหีน้าทีต่อ้งสอบทาน และประเมนิ
รายงาน และความเหน็เกีย่วกบัการควบคุมภายในของทุกฝา่ย ก่อนทีจ่ะ
ตดัสนิใจใหค้วามเหน็ชอบ และลงนามรบัรองในรายงานของหน่วยงาน 
เพือ่จดัสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ผูก้าํกบัดแูล และ
คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบยีบฯ ขอ้ 6 ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 
การใชร้ปูแบบรายงาน 

ก. ระดบัหน่วยรบัตรวจ(องคก์ร) มรีายงาน 5 แบบ คอื 
 1. แบบ ปอ.1 รายงานความเหน็เกีย่วกบัการควบคุมภายใน

ของหวัหน้าหน่วยงาน  (ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6)    ใชส้าํหรบัการรายงานใน
รบัหน่วยรบัตรวจ  เพือ่ทาํความเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในทีใ่ชอ้ยู่
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ
กาํหนดหรอืไม ่ และมปีระสทิธผิลและความเพยีงพอหรอืไม ่  



การบรหิารความเสีย่ง 

ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา มศว.                                                    

26 

 2. แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.2-1 สรปุผลการประเมนิผล
องคป์ระกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายในและรายงานผลการ
ประเมนิองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบปอ.2-1 ใช้
สาํหรบัการรายงานในระดบัหน่วยรบัตรวจ  เพือ่นําเสนอผลการประเมนิ
แต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน สว่นแบบ ปอ.2  สรุปผลมาจาก
แบบปอ.2-1  ในภาพรวมของหน่วยรบัตรวจ 

3.  แบบ ปอ.3 แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน   ใชส้าํหรบั
การรายงานในระดบัหน่วยรบัตรวจ  เพือ่นําเสนอจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายในหรอืความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ พรอ้มขอ้เสนอแนะ  และแผนการ
ปรบัปรงุระบบการควบคุมภายใน 

4. แบบตดิตาม-ปอ.3 แบบรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน ใชส้าํหรบับนัทกึผลการดาํเนินการ
ตามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายในทีไ่ดร้ายงานไวแ้ลว้ในแบบ  ปอ.
3 ของงวดก่อนในระดบัหน่วยรบัตรวจ 

 
ข. ระดบัสว่นงานยอ่ย มรีายงาน 6 แบบ คอื 

1.  แบบ ปย.1 รายงานความเหน็เกีย่วกบัการควบคุมภายใน
ของผูบ้รหิารระดบัสว่นงานยอ่ย (ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6) ใชส้าํหนรบัการ
รายงานในระดบัสว่นงานยอ่ยของหน่วยรบัตรวจ  เพือ่ทาํความเหน็วา่
ระบบการควบคุมภายในทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมกาตรวจเงนิแผน่ดนิกําหนดหรอืไม ่ มปีระสทิธผิลและความ
เพยีงพอหรอืไม ่

2. แบบ ปย.2 และแบบปอ.2-1  สรปุผลการประเมนิผล
องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมนิ
องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  แบบ ปย.2-1 ใชส้าํหรบั
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การรายงานในระดบัสว่นงานยอ่ยของหน่วยงานตรวจ  เพือ่นําเสนอผล
การประเมนิแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน สว่นแบบ ปย.2 
สรปุผลมาจากแบบ ปย.2-1  ในภาพรวมของสว่นงานยอ่ย 

3.  แบบปย 3. แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  ใชส้าํหรบั
การายงานในระดบัสว่นงานยอ่ยของหน่วยรบัตรวจ  เพือ่นําเสนอจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมหรอืความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ พรอ้มขอ้เสนอแนะและ
แผนการปรบัปรงุระบบการควบคุมภายใน 

4. แบบตดิตาม ปย.3 แบบรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน ใชส้าํหรบับนัทกึผลการดาํเนินการ
ตามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายในทีไ่ดร้ายงานไวแ้ลว้ในแบบ ปย.3 
ของงวดก่อนในระดบัสว่นยอ่ยของหน่วยรบัตรวจ 

5. แบบ ปม.แบบประเมนิการควบคุมภายใน ใชส้าํหรบัการ
บนัทกึกระบวนการในการประเมนิผลการควบคุมภายใน  เพือ่ระบุความ
เสีย่งทีย่งัมอียู ่ จุดอ่อนและสาเหตุ  พรอ้มการปรบัปรงุการควบคุมภายใน
ทจีะดาํเนินการ  

ค. เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวโุส 
-แบบ ปย. 1-ร หนงัสอืรบัรองการควบคุมภายในของเจา้หน้าที่

ระดบัอาวโุส (ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6) ใชส้าํหรบัการรายงานเพือ่ทาํ
ความเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน รวมถงึ
จุดอ่อนของการควบคุมทีม่สีาระสาํคญั (ถา้ม)ี 

ง. ผูต้รวจสอบภายใน 
      -แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุม

ภายในของ ผูต้รวจสอบภายใน (ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6) ใชส้าํหรบักา
รายงานผลการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของหน่วย
รบัตรวจวา่  ดาํเนินการเป็นไปตามระเบยีบฯ หรอืไม ่
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กาํหนดการจดัส่งรายงาน 

 ใหห้น่วยงานจะตอ้งจดัสง่แผนบรหิารความเสีย่ง ประจาํปี
งบประมาณ 25xx หลงัเริม่ปีงบประมาณใหมภ่ายใน 30 วนั และรายงาน
ผลการควบคุมภายในประจาํปีงบประมาณ หลงัสนิสดุปีงบประมาณนนัไม่
เกนิ 30 วนั เพื่อใหฝ้า่ยประกนัคุณภาพการศกึษา ไดท้าํการรวบรวมและ
จดัทาํรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ 6 ของระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป ทงันี
เอกสาร แบบฟอรม์รายงาน สามารถ Download ไดจ้าก website ฝา่ย
ประกนัคุณภาพการศกึษา http://president.swu.ac.th/qa  หรอืโทร
ภายใน 5600 
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