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กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง  
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



คํานํา 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองคกรสมัยใหม

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกสวนงานใหความสําคัญ เปนเครื่องมือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการปองกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของ

ผูบริหารท่ีมีความสําคัญตอการบริหารเชิงกลยุทธ สรางภูมิคุมกันและความม่ันคงใหกับมหาวิทยาลัย เปนการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีมุงเนนใหพัฒนาระบบราชการไทยใหมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดเปน

ยุทธศาสตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๑ 

โดยตระหนักถึงการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของ       

ความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับ

และควบคุมได เพ่ือการบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรเปนสําคัญ จึงไดนําการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือ

หนึ่งในการบริหารจัดการ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คําสั่งท่ี ๑๕/๒๕๕๗) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติ

ใหดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กําหนดเปาหมาย

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะตองไดระดับ ๔ จาก ๕ ระดับ โดยวางกรอบ       

การวิเคราะหความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติการ ดานการเงิน และดานกฎระเบียบ      

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดปจจัยความเสี่ยง ๑๗ ปจจัย และคงคาระดับ

ความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และมอบหมายคณะทํางานปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ มีมติอนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

ซ่ึงระบุและจัดลําดับปจจัยเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๕ ดาน ประกอบดวย ปจจัยเสี่ยง ดานการ

ปฏิบัติงาน จํานวน ๑๒ ตัว  ดานการเงิน จํานวน ๒ ตัว ดานกฎระเบียบ จํานวน ๑ ตัว ดานเหตุการณภายนอก

จํานวน ๑ ตัว และดานกลยุทธจํานวน ๑ ตัว โดยใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังคงรายการความเสี่ยงเดิมไว เพ่ือติดตามประเมินผลในปถัดไป และปรับแผนบริหารความ

เสี่ยงของสวนงานท่ีมีผลการดําเนินการไมกาวหนา 

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและใหเกิด

สัมฤทธิผลอยางแทจริง จึงไดจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง สําหรับทุกสวนงานใชเปน

แนวทางในการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน ท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ        

หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังเปน

ประโยชนตอการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

กลุมงานบรหิารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน 

เมษายน ๒๕๕๘ 



สารบัญ 

     หนา 
คํานํา     ก 
สารบัญ     ข 
สารบัญภาพ    ค 
สารบัญตาราง    ง 
บทท่ี ๑ บทนาํ    ๑ 
 ความเปนมา  ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๓ 
 แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ๓ 
บทท่ี ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๒ 
 การกําหนดวัตถุประสงค ๑๔ 
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ๑๔ 
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๑๕ 
 ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปจจัยความเสี่ยง ๑๗ 
 ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ๒๓ 
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ๒๘ 
 ดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด ๓๐ 
 การติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทํา ๓๐ 
  รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 
บทท่ี ๓ การรายงานการบริหารความเสี่ยง ๓๕ 
บทท่ี ๔ บทสรุปการบริหารความเสี่ยง ๓๗ 
หนังสืออางอิง    ๔๐ 
ภาคผนวก     ๔๑ 
 ภาคผนวก ๑ ตัวอยางบันทึกขอความของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๔๒ 
 ภาคผนวก ๒ คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ๔๓ 
 ภาคผนวก ๓ ตัวอยางคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน ๔๖ 
 ภาคผนวก ๔ ขอแนะนําในการจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม MCU_RM ๑ ๔๘ 
 ภาคผนวก ๕ ขอแนะนําในการจัดทําตามแบบฟอรม MCU_RM ๒  ๔๙ 
 ภาคผนวก ๖ นิยามศัพทเฉพาะ ๕๐ 
 ภาคผนวก ๗ ตารางวิเคราะหความเสี่ยง ๕๔ 
 ภาคผนวก ๘ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ๕๕ 
 ภาคผนวก ๙ แบบฟอรม MCU_RM ๒ ๕๖ 
 ภาคผนวก ๑๐ แบบฟอรม MCU_RM ๓ ๕๗ 
 ภาคผนวก ๑๑ แบบฟอรม MCU_RM ๔ ๕๘ 
 ภาคผนวก ๑๒ แบบฟอรม MCU_RM ๕ ๕๙ 

 



สารบัญภาพ 
 
     หนา 
ภาพท่ี ๑ แสดงการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตามแนว COSO (COSO-ERM) ๔ 
ภาพท่ี ๒ โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ 
ภาพท่ี ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๓ 
ภาพท่ี ๔ วงจรคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
     หนา 
ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ๖ 
ตารางท่ี ๒ ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหมท่ีถูกตอง ๗ 
ตารางท่ี ๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ๙ 
ตารางท่ี ๔ เปาหมายในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ๑๖ 
   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๕๙ 
ตารางท่ี ๕ ขอแนะนําสวนงานในการเลือกประเภทความเสี่ยง ๒๐ 
ตารางท่ี ๖ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการปฏิบัติงาน ๒๕ 
ตารางท่ี ๗ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานการเงิน ๒๕ 
ตารางท่ี ๘ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกฎระเบียบ ๒๖ 
ตารางท่ี ๙  แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานเหตุการณภายนอก ๒๗ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงเกณฑการใหคะแนนคาผลกระทบดานกลยุทธ ๒๗ 
ตารางท่ี ๑๑ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ๓๑ 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

(Introduction) 
 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 
 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตามค าสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๕๕๕ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือดูแลปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นหลักส าคัญ ๕ ด้าน คือด้านแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีด้าน
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการ และความไม่เข้าใจ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพร้อมมอบให้กองแผนงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๕ 
ครอบคลุมสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 ๒. ระบุความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงขององค์การให้เชื่อมโยงกับแผนผังแสดงการเชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการ งานแผนงานที่จัดท าโดยกองแผนงาน 
 ๓. ประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕ 
 ๔. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเพ่ือกลั่นกรอง 
 ๕. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
พิจารณา 
 ๖. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อสภาวิชาการ เพื่อทราบ 
 ๗. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธาน และคณะกรรมการด าเนินงานมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสรุปสาระส าคัญดังนี้ 



๒ 
 

  การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้
ด าเนินการปรับปรุงแผนการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปี ๒๕๕๖ โดย
ก าหนดให้ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องได้ระดับ ๔ จากค่าคะแนน
ทั้งหมด ๕ ระดับ จากนั้นได้มีมติวางกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
 พร้อมแต่งตั้งให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงจ านวน ๑๓ รูป/คน มีผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีเป็นประธาน รองผู้อ านวยการกองกลางเป็นคณะท างานและเลขานุการ เพ่ือรับ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การก าหนดปัจจัยและค่าระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยง ๑๗ ปัจจัย 
และเห็นชอบผลการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๖ และร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๗ ตามที่คณะท างานเสนอ พร้อมมอบหมาย
ให้คณะท างาน ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
๒๕๕๖ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 
 การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๖
ตามท่ีคณะท างานเสนอ และมอบหมายให้คณะท างานปรับปรุงรูปเล่มให้สมบูรณ์แล้วน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อ          
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุและจัดล าดับปัจจัยความเสี่ยงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย พบว่า ความเสี่ยงในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มี ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยง ๑๒ ตัว 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ตัว 
 ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
 โดยมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้จัดท าแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งคงรายการความเสี่ยงเดิมไว้ทั้งหมด เพ่ือติดตามประเมินผลในปีถัดไป และควรมีการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงของส่วนงานที่เห็นว่าผลการด าเนินการยังไม่ก้าวหน้า และไม่ประสบผลส าเร็จ 
 



๓ 
 

๑.๒ หลักกำรและเหตุผล 
 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่นการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น            
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ 
องค์กรล้วนมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร           
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยง
ใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงโดยต้องค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องด าเนินการให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วยเหตุผลและ
ความส าคัญ ๓ ประการ  กล่าวคือ 
 ๑. ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า 
 ๒. ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน 
 ๓. ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. ในองค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔   
 
 
๑.๓ แนวคิดในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ให้นิยาม ควำมเสี่ยง ว่า “Risk is the possibility that an even will occur and 
adversely affect the achievement of an objective”  
 ควำมเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล       
ความสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน      
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

 



๔ 
 

 กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 COSO ได้ประกาศใช้กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework: COSO-ERM) โดย ก าหนดองค์ประกอบ ๘ ด้าน          
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑  

 

 ภำพที่ ๑ แสดงการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO (COSO-ERM)๑ 
 
 COSO ก าหนดกรอบงานบริหารความเสี่ยง ๘ ด้าน คือ 
 ๑) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นแนวคิด นโยบายและบรรยากาศ 
ในการบริหารระดับสูง ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม  การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล เป็นต้น  
 ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จหรือ
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ โดยแสดง ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการก าหนดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มองเห็นได้ทั้งใน    
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท้าทายความสามารถ เชื่อถือได้และก าหนดระยะเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง
ก าหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  

                                           
๑ COSO. Enterprise Risk Management-Integrated Framework: Executive Summary. September 2004. หน้า 5. สืบค้น
ออนไลน์ เมื่อ 22 มีนาคม 2558   http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf 
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 ๓) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์จากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ที่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์      
โดยแยกเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสออกจากความเสี่ยง เพื่อน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร โดยเลือก
เหตุการณ์ที่สังเกตเห็นได้และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยที่ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง สังคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน พนักงาน กระบวนการ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น เทคนิคในการระบุเหตุการณ์ อาจใช้วิธีการประชุม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis การวิเคราะห์ Flowchart Analysis หรือ การวิเคราะห์ Fishbone Analysis    
เป็นต้น จากนั้นน าเหตุการณ์มาจัดประเภท อาจจัดตามวัตถุประสงค์ ๔ ด้านของ COSO ก็ได้ 
(strategic, operations, reporting and compliance) และด าเนินการแยกโอกาสออกจากความ
เสี่ยง เพื่อน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร 
 ๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  เป็นการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยประเมินจากสองมิติ คือ (๑) ระดับความน่าจะเกิดเหตุการณ์/โอกาสใน
การเกิดเหตุการณ์ (Likelihood or Probability) และ (๒) ระดับผลกระทบ (Impact or 
Consequence or Exposure) เพ่ือช่วยให้องค์กรทราบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการซึ่งเป็นความ
เสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) และหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ 
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
 ๕) การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)  เป็นวิธีการที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
ในการจัดการกับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับความน่าจะเกิดและระดับผลกระทบ ความคุ้มค่า
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔ ประเภทหลัก 
คือ (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take or Acceptance) (๒) การเลิกการหลีกเลี่ยง (Terminate or 
Avoidance) (๓) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer or Sharing or Diversify) และ (๔)  
การแก้ไข (Treat or control or Mitigate) 
 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นนโยบาย วิธีการ และการกระท าที่     
ก าหนดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น       
ท าให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่ก าหนด โดยการควบคุมอาจ
แบง่ออกเป็น ๔ ประเภทตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ (๑) การควบคุมแบบป้องกัน 
(Preventive Control) (๒) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) (๓) การควบคุมแบบ
ส่งเสริม (Directive Control) และ (๔) การควบคุมแบบใหม่เพ่ือแก้ไขและชดเชย (Corrective or 
Automated or Mitigating Control) โดยที่การควบคุมไม่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างพิเศษ แต่ควรเป็น
กิจกรรมปกติที่แทรกหรือบูรณาการอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การสอบทานโดยผู้บริหาร   
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ทุกระดับ การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพของทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้ตัววัดผล
การด าเนินงาน การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศทั้งการควบคุมทั่วไปและควบคุมระบบงาน  
เป็นต้น 
 ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการก าหนดให้
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง ควรได้รับการระบุ บันทึก มีการเผยแพร่ในรูปแบบและภาย ใน
เวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งที่ความทันเวลา และความสะดวกในการเข้าถึงและมีการสื่อสารโดยใช้
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และควรแทรกอยู่ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารการปฏิบัติงาน  
 ๘) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการบริหาร       
ความเสี่ยงตามความจ าเป็น ด้วยการติดตามผลของผู้บริหาร การประเมินผลอิสระ และการประเมิน
ตนเอง โดยการติดตามผล มีการด าเนินได้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
(๒) การประเมินผลเป็นรายครั้ง และ (๓) การรายงานข้อบกพร่องและการสั่งการแก้ไข  
  คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกรอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ดังแสดงในตารางที่ ๑ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหม่ที่ถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO๒ 
 กรอบงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

ค.ศ. ๒๐๐๔ 
กรอบงำนกำรควบคุมภำยใน 

ค.ศ. ๑๙๙๔ 
วัตถุประสงค์ มี ๔ ด้าน คือ 

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ 
๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน 
๓.  วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน 
๔.  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

มี ๓ ด้าน คือ 
๑. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน 
๒.  วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน 
๓.  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

องค์ประกอบ มี ๘ ด้าน คือ 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๓.  การระบุเหตุการณ์ 
๔.  การประเมินความเสี่ยง 
๕.  การตอบสนองความเสี่ยง 
๖.  กิจกรรมควบคุม 

มี ๕ ด้าน คือ 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๓.  กิจกรรมควบคุม 
๔.  ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๕.  การติดตามผล 

                                           
๒ อุษณา ภัทรมนตรี. กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. พ.ศ. ๒๕๕๒.  



๗ 
 

๗.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘.  การติดตามผล 

ระดับท่ีใช้ ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับ ทั้ง ๔ ระดับ คือ ระดับกิจการ  
ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยงาน และ
ระดับหน่วยงานย่อย 
แต่จะบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับ
กิจการ และระดับหน่วยธุรกิจ 

ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการควบคุมทุก
ระดับ ทั้ง ๔ ระดับ คือ ระดับ
กิจการ  ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับ
หน่วยงาน และระดับหน่วยงานย่อย 
 

 
ตารางที่ ๒  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหม่ที่ถูกต้อง๓ 
ประเด็นที ่ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

๑ การวางแผนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง แผนจะส าเร็จด้วยดีต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี 

๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเรื่องของทุกคนและควรประพฤติจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

๓ เรื่องท่ีเคยพิจารณาแล้วต้องน ามาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเกี่ยวข้องกัน มีความเสี่ยงจึงต้องมี
การควบคุม 

๕ ถ้าทุกเหตุการณ์มีความเสี่ยงต่ า ไม่ได้หมายความว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
เสมอไป  อาจแปลว่า ระบุเหตุการณ์ไม่ครบถ้วน ก าหนดเป้าหมายต่ าไป การประเมิน
ระดับความเสี่ยงผิดหรือเสียต้นทุนในการควบคุมมากไป 

๖ การควบคุมภายในเริ่มด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุมและบรรยากาศในระดับสูงที่
เข้มแข็ง ไม่ใช่การก าหนดนโยบายที่เข้มแข็งและคู่มือการท างาน 

๗ กิจกรรมควบคุมสอดคล้องระดับความเสี่ยง เรื่องที่มีความเสี่ยงต่ า ไม่ควรมีกิจกรรม
ควบคุมมาก เพราะเสียต้นทุนโดยไม่จ าเป็น  

๘ ผู้บริหารเป็นผู้จัดการและรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน 
๙ การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและปฏิบัติตาม ไม่ใช่

เรื่องท่ีพนักงานปฏิบัติตามที่ผู้บริหารสั่งการ 
๑๐ การควบคุมภายใน คือการท างานครั้งแรกให้ถูกต้องและท าอย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช่การ

มอบการปฏิบัติงานในแง่ลบ 
๑๑ การควบคุมภายในควรแทรกในการด าเนินกิจกรรมปกติ ไม่ใช่เป็นส่วนที่ท าเพ่ิมเติมที่ท าให้

เพ่ิมเวลา 

                                           
๓ อุษณา  ภัทรมนตรี. เรื่องเดยีวกัน.  



๘ 
 

ประเด็นที ่ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
๑๒ การลดขนาดและมอบอ านาจ ไม่สามารถยกเลิกจ านวนการควบคุมลง แต่การลดขนาด

และการมอบอ านาจ ต้องการรูปแบบการควบคุมที่แตกต่างไป 
๑๓ การควบคุมภายในเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล แต่ไม่

รับประกันว่าจะไม่เกิดการทุจริต การฉ้อฉล และงบการเงินไม่ถูกต้อง 
 
๑.๕ ข้อสังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ปัญหำ” กับ “ควำมเสี่ยง”ว 
   
 บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความสับสนในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยมีการน า
“ปัญหำ”มาระบุว่าเป็น“ควำมเสี่ยง” ซึ่งหากน าความเสี่ยงปลอมซึ่งแท้จริงคือปัญหามาจัดการ   
ความเสี่ยงที่แท้จริงก็จะไม่ถูกค้นพบและไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรมี
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง“ปัญหำ” และ“ควำมเสี่ยง” อย่างชัดเจนเพ่ือการรับมือและ
จัดการกับสองสิ่งนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

“ปัญหำ” คือ สภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพหรือท า   
ความเสียหายสูญเสียล้มเหลวให้เกิดขึ้นกับองค์กรแล้ว ส่วน“ควำมเสี่ยง” เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่
ยังระบุไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่หากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายสูญเสียล้มเหลวต่อองค์กร 
ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจจะเกิด
หรือไม่เกิดก็ได้ หากความเสี่ยงนั้นถูกค้นพบและได้รับการจัดการที่ดี  ก็จะก่อให้โอกาสหรือความ
ได้เปรียบ ในทางกลับกันหากความเสี่ยงนั้นถูกละเลยไม่ถูกค้นพบหรือขาดการจัดการที่เหมาะสมก็จะ
กลายเป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อไปและเมื่อปัญหาในปัจจุบันมาประกอบกับปัจจัยภายในและ     
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ก็จะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อไปในอนาคตได้อีก 

โดยสรุปคือประเด็น“ปัญหำ” และ“ควำมเสี่ยง” มีความต่างกันในส่วนของช่วงเวลาโดย
“ปัญหำ” คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วส่วน“ควำมเสี่ยง” คือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั่นเอง 
 
 
๑.๕ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 
 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  การจัดโครงสร้าง  
การบริหารความเสี่ยงถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนงาน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบายได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
องค์ประกอบให้มีความชัดเจนมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงดังภาพที่ ๒ และค าอธิบายในตารางที่ 
๓ ดังนี้ 
 
 



๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง 
อ านวยการ ด าเนินการ และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง 

 
 ภำพที่ ๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 
ตารางที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 
๒. ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ         
    ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑. สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
๒. สอบทานการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในระดับนโยบาย 
๓. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๐ 
 

ผู้รับผิดชอบ อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
๔. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
๕. สอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน 
๖. สอบทานการด าเนินงานและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

๑. จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
๒. จัดท า ก าหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัย 
๓. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
๔. น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภา

มหาวิทยาลัย   
๕. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

บริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประจ าส่วนงานระดับส านัก/สถาบนั/
ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๒. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานเชื่อมโยงกับระบบการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๓.ระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงประจ า

ส่วนงาน 
๔.จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จใน

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ง ระดับส่วนงาน

แก่บุคลากรในสังกัด 
๖.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ า

ส่วนงาน 
๗.จัดท ารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน เสนอต่อ

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ 
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนในการตอบสนองความเสี่ยง ให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๘. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ า
ส่วนงาน และน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป 

กลุ่มงานบริหารความเสีย่ง ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดและ
ก าจัดความเสี่ยง  

 
 
 
 



๑๑ 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
เป็น ๒ ระดับคือ  
 ๑. ระดับนโยบำย 
  สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ระดับปฏิบัติกำร แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
  ๒.๑ คณะกรรมการบริห ารความ เสี ่ย งของมหาวิทยาลัยน าน โยบายการ
บริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติตั้งแต่การท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง           
ระดับมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงานต่อ           
สภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยงระดับส่วนงานโดยระบปุระเด็นและปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความ
เสี่ยงประจ าส่วนงานโดยวิเคราะห์โอกาสของความเสี่ยงและระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและรายงาน
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง ๒ ระดับนั้น มีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี ๒ 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
(MCU’s Risk Management Process) 

 
 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง การมี
แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO มาบูรณาการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘ ขั้นตอนประกอบด้วย 
 ๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
 ๔. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจยัความเสี่ยง 
 ๕. ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 

 ๖. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๗. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๘. ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปัจจัยความเสี่ยง 

 

ประเมินความเสี่ยงและ 

จัดล าดับความเสี่ยง 

จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง  

ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  

ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และจัดท ารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 



๑๔ 
 

๒.๑ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน กิจกรรม
จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานใน
แต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดง
ให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่มหาวิทยาลัยต้องการจะบรรลุไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ” ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งควรมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย 
 ๔. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับคือ 
  (๑) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  (๒) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง
ลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย   
การก าหนดที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน   
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน
และสามารถวัดผลได้วัตถุประสงค์ท่ีดี (SMART) ได้แก่ 
   Specific  :    มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
   Measurable   :    สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
   Achievable   :    สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
   Reasonable   :    สมเหตุผลมีความเป็นไปได้ 
   Time constrained  :    มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตาม  หากส่วนงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและภารกิจหลักของงานอยู่แล้วก็สามารถ
น าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาใช้แทนวัตถุประสงค์ก็ได้ 
 
 
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย 
 
 เ พื ่อประกาศใช ้ร ะด ับมหาว ิทยาล ัย  คณะกรรมการบร ิหารความ เสี ่ย ง ระด ับ
มหาวิทยาลัยน านโยบายการบริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติตั้งแต่การท า
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 



๑๕ 
 

 รำยละเอียด 
 ๑) การจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ระดับมหาวิทยาลัย                   
มีอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี เลขานุการส านักงานคณบดี 
ผู้อ านวยการระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ เป็นกรรมการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยง ๑ ท่านโดยมีผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเลขานุการ 
 ๒) ในค าสั่ง ให้ระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ นโยบาย หรือแนวทางใน 
การด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดท า ก าหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
  (๓) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย 
  (๔) น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
  (๕) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความ
เสี่ยงแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
 
 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับส่วนงำน  
 
 เพ่ือประกาศใช้ในส่วนงาน และเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยทราบ 
 รำยละเอียด 
 ๑) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน โดยเป็นค าสั่ง
ภายในของส่วนงาน มีหัวหน้าส่วนงานเป็นประธาน  และบุคลากรในส่วนงาน ๑ คน เป็นเลขานุการ 
บุคลากรที่เหลือเป็นกรรมการ 
 ๒) ในค าสั่ง ให้ระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ นโยบาย หรือแนวทางในการ
ด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
  (๔) จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนการ
ปฏิบัติงาน บริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
  (๕) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานแก่
บุคลากรในสังกัด 
  (๖) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 



๑๖ 
 

  (๗) จัดท ารายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน น าเสนอต่อ     
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของ
แผนในการตอบสนองความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณา  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (๘) รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
และน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 ๓) เมื่อเสร็จแล้ว ให้ท าบันทึกข้อความ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
ส่วนงาน ให้กับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ดังแสดงในตารางที่ ๔ 
 
ตารางที่ ๔  เป้าหมายในการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๕๙ 
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรระบบบริหำร

ควำมเสี่ยง 
กำรด ำเนินกำรในปีกำรศกึษำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง 

√ √ √ มีระบบการบริหารความเสีย่ง 

๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบ
บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและลดความ เสี่ ย งต่ อการ
ด าเนินงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

√ √ √ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็น
มาตรฐาน 

๓. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
เพิ่มเติมจากระบบการควบคุมภายในที่
มีอยู่เดิม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลยั 

๔.เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

√ √ √ ระดับความเสี่ยงท่ีไมสู่งกว่า ๖ 

๕. เพื่อมีการทบทวนและประเมินคุณภาพ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลั ยอย่ า ง เป็นอิสระจาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัย 

√ √ √ รายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสีย่งของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการตดิตามฯ 

 
 
 



๑๗ 
 

๒.๔ ประเด็นควำมเสี่ยง และกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยง  
 
 ๒.๔.๑  ประเด็นควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความ
เชื่อมโยงกับผลความส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานของ
ส่วนงานและโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อส่วนงานท าให้ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้จัดประเภทของความเสี่ยง
ในการระบุความเสี่ยงออกเป็น ๕ ประเภทและได้ก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
แยกตามประเภทความเสี่ ย งของส่ วนงานทุกระดับในมหาวิทยาลั ยประจ าปี การศึกษา             
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 รำยละเอียด 
 ๑) คณะกรรมการมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของคณะ/ส่วนงาน โดยอาจใช้การประชุม และมีผู้รับผิดชอบรวบรวม 
วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงจากมติที่ประชุม และแจ้งให้บุคลากรในส่วนงานรับทราบ 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
(Risk Factor: RF) มีทั้งหมด ๕ ด้าน ๑๗ ปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ 
  (๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุ/อุปกรณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงานฯลฯซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ๑๒ ปัจจัยความเสี่ยง
ดังนี้ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑: ไม่มีแผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
และไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๒ : ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามกลไกการพัฒนาหลักสูตร เช่น การด าเนินการให้มี มคอ.๓, มคอ. ๔  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๓ : ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น เทคนิคการสอน การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๔ : มีแนวทางบริหารความเสี่ยงใน  เชิงรับ การบริหารความ
เสี่ยงยังไม่เป็นระบบ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๖ : ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และ
กระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ(อัตราจ้าง) ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๗ : ไม่มีแผนด าเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ให้
เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เกิดข้อจ ากัดในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัย 
    



๑๘ 
 

   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๘ : ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชัดเจน ไม่มีการ
สื่อสารระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ และไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานที่ดูแล
นิสิตกับสายวิชาการ  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๐ : ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๑ : ไม่มีเครื่องมือในการประเมินอาจารย์ที่เป็นแบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรและระบบ กระบวนการข้อมูลป้อนกลับมายังคณาจารย์ผู้สอน 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๒ : ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการสนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย     
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๓ : ไม่มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การท างาน และระบบสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (people – ware) 
และไม่มีการน าแนวปฏิบัติและงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๔ : มีแผนการจัดการความรู้ แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจ
มหาวิทยาลัย หลายโครงการยังไม่ระบุหรือมีค าสั่งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโดยตรง 
กระบวนการและทัศนคติในการท างานบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ท าให้ไม่ 
สามารถบูรณาการงานประจ าสู่การจัดการความรู้ (explicit knowledge และ tacit knowledge)  
ไม่มีการจดัการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และคู่มือการจัดการความรู้  
  (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risks : F) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินซึ่งมีผลท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินการเงินและ
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ๒ ปัจจัยความเสี่ยงดังนี้  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๕ : ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย(อยู่ในการทบทวนแผน) ไม่มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ    
การน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๙ : ไม่มีแผนการปฏิบัติงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
  (๓) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance risks : C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน จากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
๑ ปัจจัยความเสี่ยง คือ  
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๕ : เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคลากรหรือองค์กร
  
 



๑๙ 
 

  (๔) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E) ความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้  เช่นการเกิดจากสภาวะการแข่งขันสถานศึกษาคู่แข่ง
(Competitive Risk) เกิดจากสถานศึกษาพันธมิตรและผู้ส่งมอบงานให้เรา(Supplier Risk) เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk) และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติสภาพ
หรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural disaster risk) วิเคราะห์ตามหลัก ๗ ประการที่เรียก
โดยทั่วไปว่า "MC-STEPS" มีความหมายสรุปได้ดังนี้ 
   M = Market คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   C = Competition คือสถานการณ์การแข่งขัน 
   S = Social คือค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคมเช่นการสนใจหรือให้ความส าคัญ
ต่อผู้ที่มีความสามารถด้านภาษา 
   T = Technology คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
   E = Economic คือสถานการณ์เศรษฐกิจ 
   P = Political & Legal คือสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบต่างๆ 
   S = Suppliers คือกลุ่มผู้ส่งต่อลูกค้า/กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายหรือพันธมิตร/กลุ่ม
ผู้ใช้บริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
  ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกนี้ ประกอบด้วย ๑ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๖ : ไม่มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
  (๕) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic risks : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ท าให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง   หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย ๑ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
   ปัจจัยความเสี่ยง RF ๑๗ : ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ไม่มี
แผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ปี และไม่มีความชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ     
ทั่วทั้งองค์กรไปยังบุคลากร 
 ๒.๔.๒ กำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยง 
 วิธีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 
  ๑) ระดับมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญอันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
  ๒) ระดับส่วนงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานจะร่วมกันประชุม 
เชิงปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในแผนงาน
เมื่อได้ข้อสรุปปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจแล้วคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานจะน าไป
จัดท าแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานต่อไป 



๒๐ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าความเสี่ยงของส่วนงาน ดังแสดงในตารางที่ ๕ 
 
ตารางที ่๕ ข้อแนะน าส่วนงานในการเลือกประเภทความเสี่ยง 

ที ่ สว่นงาน 
ประเภทความเสีย่งทัง้หมด ๕ ดา้น 
O F C E S 

๑. ส านักงานอธิการบด ี      
 ๑.๑ กองกลาง      
 ๑.๒ กองกิจการนิสิต      
 ๑.๓ กองกิจการวิทยาเขต      
 ๑.๔ กองคลังและทรัพย์สิน      
 ๑.๕ กองนิติการ      
 ๑.๖ กองแผนงาน      
 ๑.๗ กองวิชาการ      
 ๑.๘ กองวิเทศสัมพันธ์      
 ๑.๙ กองสื่อสารองค์กร      
 ๑.๑๐ ส านักงานประกันคุณภาพ      
 ๑.๑๑ ส านักงานตรวจสอบภายใน      
 ๑.๑๒ ส านักงานพระสอนศีลธรรม      
 ๑.๑๓ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย      

๒. ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      
๓.  คณะพุทธศาสตร์      
 ๓.๑ ส านักงานคณบดี      
 ๓.๒ ภาควิชาพระพุทธศาสนา      
 ๓.๓ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา      
 ๓.๔ ภาควิชาบาลีและสันสกฤต      

๔.  คณะครุศาสตร์      
 ๔.๑ ส านักงานคณบดี      
 ๔.๒ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว      
 ๔.๓ภาควิชาบริหารการศึกษา      
 ๔.๔ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน      
 ๔.๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา      
 ๔.๖ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา      

๕. คณะมนุษยศาสตร์      
 ๕.๑ ส านักงานคณบดี      



๒๑ 
 

ที ่ สว่นงาน 
ประเภทความเสีย่งทัง้หมด ๕ ดา้น 
O F C E S 

 ๕.๒ ภาควิชาภาษาไทย      
 ๕.๓ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ      
 ๕.๔ ภาควิชาจิตวิทยา      

๖. คณะสังคมศาสตร์      
 ๖.๑ ส านักงานคณบดี      
 ๖.๒ ภาควิชารฐัศาสตร์      
 ๖.๓ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์      
 ๖.๔ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
 ๖.๕ ภาควิชานิติศาสตร ์      

๗. สถาบันภาษา      
 ๗.๑ ส่วนงานบริหาร      
 ๗.๒ ส่วนวิชาการ      

๘. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์      
 ๘.๑ ส่วนงานบริหาร      
 ๘.๒ ส่วนวางแผนและส่งเสริมงานวิจัย      

๙. สถาบันวิปัสสนาธุระ      
 ๙.๑ ส่วนงานบริหาร      
 ๙.๒ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม      

๑๐. ส านักทะเบียนและวัดผล      
 ๑๐.๑ สว่นทะเบียนนิสิต      
 ๑๐.๒ สว่นประเมินผลการศึกษา      

๑๑. ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม      
 ๑๑.๑ สว่นงานบริหาร      
 ๑๑.๒ สว่นธรรมนิเทศ      
 ๑๑.๓ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย      
 ๑๑.๔ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์      

๑๒. ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ๑๒.๑ สว่นหอสมุดกลาง      
 ๑๒.๒ สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๑๓. ศูนย์อาเซียนศึกษา      
 ๑๓.๑ สว่นงานบริหาร      
 ๑๓.๒ สว่นวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ      

๑๔. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ      



๒๒ 
 

ที ่ สว่นงาน 
ประเภทความเสีย่งทัง้หมด ๕ ดา้น 
O F C E S 

 ๑๔.๑ ส านักงานวิทยาลัย      
 ๑๔.๒ ส านักงานวิชาการ      

๑๕. วิทยาลัยพระธรรมทูต      
 ๑๕.๑ ส านักงานวิทยาลัย      
 ๑๕.๒ ส านักงานวิชาการ      

๑๖. วิทยาเขต ๑๐ แห่ง      
 ๑๖.๑ วิทยาเขตหนองคาย      
 ๑๖.๒ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      
 ๑๖.๓ วิทยาเขตเชียงใหม่      
 ๑๖.๔ วิทยาเขตขอนแก่น      
 ๑๖.๕ วิทยาเขตนครราชสีมา      
 ๑๖.๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี      
 ๑๖.๗ วิทยาเขตแพร่      
 ๑๖.๘ วิทยาเขตสุรินทร์      
 ๑๖.๙ วิทยาเขตพะเยา      
 ๑๖.๑๐วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม      

๑๗. วิทยาลัยสงฆ์ ๑๒ แห่ง      
 ๑๗.๑ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน      
 ๑๗.๒ วิทยาลัยสงฆ์เลย      
 ๑๗.๓ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม      
 ๑๗.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์      
 ๑๗.๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช      
 ๑๗.๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์      
 ๑๗.๗ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี      
 ๑๗.๘ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง      
 ๑๗.๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน      
 ๑๗.๑๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ      
 ๑๗.๑๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร      
 ๑๗.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย      
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๒.๕ ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 ๒.๕.๑ ประเมินควำมเสี่ยง 
 รำยละเอียด 
 ให้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง 
และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
  ๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
   ระดับท่ี ๑ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมาก 
   ระดับท่ี ๒ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อย 
   ระดับท่ี ๓ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง 
   ระดับท่ี ๔ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง 
   ระดับท่ี ๕ หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 
  ๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
   ระดับท่ี ๑ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก 
   ระดับท่ี ๒ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมีน้อย 
   ระดับท่ี ๓ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมีปานกลาง 
   ระดับท่ี ๔ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมีสูง 
   ระดับท่ี ๕ หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมีสูงมาก 
  ๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
  ระดับความเสี่ยง  = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
  หรือ            D = L x I  
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๒๔ 
 

ผลกระทบ (Impact : I) 

 
เกณฑร์ะดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้มดีงันี้ 
 ระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  มีค่าตั้งแต่ ๑ –๖ 
 ระดับความเสี่ยงด้านการเงิน   มีค่าตั้งแต่ ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ   มีค่าตั้งแต่ ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก  มีค่าตั้งแต่ ๑ – ๖ 
 ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   มีค่าตั้งแต่ ๑ – ๖ 
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc 
 
ก าหนดเกณฑ์การหาค่าเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 
ระดับ ค่ำโอกำสเกิด ( L) 

๕ โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมี
ความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น 

น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่หรือ มีความ
น่าจะเป็นมากกว่า ๘๐ % ขึ้นไป 

ใน รอบ๕  ปี ที่ ผ่ า นม า มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปี 

๔ โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความ
น่าจะเป็นมากกว่า ๖๐  - ๘๐ % 

ใ น ร อ บ ๕ ปี ที่ ผ่ า น ม า มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๔ ปี 

๓ โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้นได้  โดยขึ้นอยู่กับ
ปั จจั ย  หรื อความน่ าจะเป็ น
มากกว่า ๔๐ – ๖๐ % 

ใน รอบ  ๕ปี ที่ ผ่ า นม า มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ปี 

๒ โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือ
อาจเกิดขึ้นได้ 

ความน่าจะเป็นมากกว่า  ๒๐ –
๔๐ % 

ในรอบ ๕ ปีที่ ผ่ านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๒ ปี 

๑ โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้หรือมีความน่าจะ
เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐  % 

ในรอบ ๕ ปี ที่ ผ่ านมามี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๑ ปี 

 
ระดับควำมเสี่ยง 

ค่ำช่วงคะแนน 
(โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

 
สีแสดงระดับควำมเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงต่ า 
(Low) 

๑–๓ สีเขียว 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

๔–๖ สีเหลือง 

ระดับความเสี่ยงสูง 
(High) 

๘–๑๒ สีส้ม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๕–๒๕ สีแดง 

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc


๒๕ 
 

 
ก าหนดเกณฑ์การหาค่าผลกระทบ (Impact : I) ตามประเภทของความเสี่ยงไว้ทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้ 
   ๑) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) 
   ค าอธิบาย การวัดระดับความเสียหายในด้านการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการของมหาวิทยาลัยหากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและโครงการจะส่งผล
กระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  ดัง
แสดงในตารางที่ ๖ 
 
ตารางที ่๖ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 

ด้านปฏิบัติงาน ความหมาย 
๑ = ได้ผลงานตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 

๙๐ขึ้นไป 
ส่วนสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๒ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 
๘๑–๙๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๑–๙๐ 

๓ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 
๗๑–๘๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๗๑–๘๐ 

๔ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 
๖๑–๗๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๑–๗๐ 

๕ = ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ๖๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

 
   ๒) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงิน(Financial risks : F) 
   ค าอธิบาย ความเสี่ยงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับรายได้ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทรัพย์สินเสียหาย ดังแสดงในตารางที่ ๗ 
 
ตารางที ่๗ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงิน 

ด้านการเงิน ความหมาย 
๑ = มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สิน
เสียหายไม่เกินจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐บาท 

๒ = มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๑–๑๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น/มีทรัพย์สิน
เสียหายจ านวนเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑–๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ = มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๑–๕๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น/มีทรัพย์สิน
เสียหายจ านวนเงิน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑–๕๐๐,๐๐๐
บาท 



๒๖ 
 

ด้านการเงิน ความหมาย 
๔ = มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 
๕๐๐,๐๐๑–๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีที่ท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สิน
เสียหายจ านวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑–๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ = มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพย์สินเสียหายมากกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สิน
เสียหายจ านวนเงินมากกว่า๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

 
  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกฎระเบียบ (Compliance risks : C) 
  ค าอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องได้หรือนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ ๘ 
 
ตารางที ่๘ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกฎระเบียบ 

ด้านกฎระเบียบ ความหมาย 
๑ = มีผลกระทบในระดับบุคลากร มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบระเบียบข้อบังคับที่    

ไม่มีนัยส าคัญ 
๒ = มีผลกระทบภายในระดับส่วนงาน/

ฝ่าย/สาขาวิชา 
มีการละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยส าคัญ 

๓= มีผลกระทบในระดับส านัก/สถาบัน/
ศูนย ์ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า 

มีการฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่ส าคัญที่มีการสอบสวน 
หรือรายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
ด าเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 

๔ = มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มีการละเมิดข้อกฎหมายที่ส าคัญ 
๕ = มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและ

องค์กรภายนอก 
มีการฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่ 
ส าคัญซึ่งเป็นคดีที่ส าคัญมากรวมถึงการฟ้องร้องที่ 
เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

 
   ๔) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E) 
  ค าอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการเกิดจากสภาวะการแข่งขันสถานศึกษาคู่แข่ง
(Competitive Risk), เกิดจากสถานศึกษาพันธมิตรและผู้ส่งมอบงานให้เรา(Supplier Risk), เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk)และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติสภาพ
หรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ(Natural disaster risk) ดังแสดงในตารางที่ ๙ 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ตารางที่ ๙  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านเหตุการณ์ภายนอก 
ด้านเหตุการณ์ภายนอก ความหมาย 

๑ = มีการบริหารความเสี่ยงในส่วนงาน
อย่างระบบ และมีการพิจารณากล
ยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ 

มีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งส่วนงาน 
และมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี 

๒ = มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้าน E 
และจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

มี ก ระบวนการจั ดการคว าม เสี่ ย ง  และมี แผน          
การป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

๓ = มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน E ที่
ส าคัญอย่างทันที เมื่อความเสี่ยง
ปรากฏ 

มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง หากเหตุการณ์
เกิดข้ึน โดยระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

๔ = เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน E  มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้าน E ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน และมีการจัดการความเสี่ยงบ้างตามความจ าเป็น 

๕ = ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง ด้าน E 

มีการแก้ไขปัญหาจากการท างานประจ าวัน ซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆไป 

 
  ๕) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ์ (Strategic risks : S) 
  ค าอธิบาย ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ ๑๐  
 
ตารางที ่๑๐ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ด้านกลยุทธ์ ความหมาย 
๑ = ได้ผลงานตามเป้าหมายมากกว่า    
     ร้อยละ๙๐ขึ้นไป 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้
ผลงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๒ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ
๘๑ – ๙๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้
ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

๓ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ
๗๑ – ๘๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้
ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 

๔ = ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ
๖๑ - ๗๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้
ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ 

๕ = ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ๖๐ 

ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้
ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 



๒๘ 
 

 ๒.๕.๒ กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่ส าคัญและเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตาม
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางและต่ า แล้วน า
ความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
 
 
๒.๖ จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 รำยละเอียด 
 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงโดยการน ากลยุทธ์
มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ
รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและน ามา
วางแผนจัดการความเสี่ยงโดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงต้องมีเป้าหมายคือ 
  ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 
  ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
  ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่ 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต้องการหรือยอมรับได้ 
 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  แต่อย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายใน 
 เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าวหมายถึงกระบวนการ
วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
ทิศทางที่ต้องการสามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่แล้วเช่น
การอนุมัติการลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากรและการแบ่งหน้าที่ของบุคลากรเป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท
คือ 
  ๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่นการอนุมัติการจัดโครงการ
สร้างมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทรัพย์สิน ฯลฯ 



๒๙ 
 

  ๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว  เช่น การสอบทานการวิเคราะห์  การยืนยันยอดการตรวจนับ
การรายงานข้อบกพร่องฯลฯ 
  ๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
  ๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกใน
อนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหาก
เกิดเพลิงไหม ้เป็นต้น 
 ๒.๖.๒ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทำงหลักคือ 
  ๑) กำรยอมรับ (Take, Accept) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่
คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
  ๒) กำรยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
  ๓) กำรโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) คือความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้  เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัยเป็นต้น 
  ๔) กำรควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานการจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
  เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง 
ที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง  
และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนเพ่ือประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 ๒.๖.๓ ข้อแนะน าในการจัดการความเสี่ยง 
  กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ L หมายถึง มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า
ควรใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพ 
  กรณีท่ีผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ M หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงควรใช้ 
วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการยกเลิกกิจกรรมที่อาจจะท าให้มี    
ความสูญเสีย ส่วนงานควรจัดให้มีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๖ เดือน 



๓๐ 
 

  กรณีท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ H หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่สูงจ าเป็นต้อง
จัดการความเสี่ยงโดยวิธีลดความเสี่ยงการถ่ายโอนหรือการป้องกันซึ่งต้องด าเนินการก าหนดให้มี
แผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส 
  กรณีท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ E หมายถึง ส่วนงานควรจัดท าบันทึกข้อความ
พร้อมแผนการบริหารความเสี่ยงประเภทแผนฉุกเฉินและให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทราบทันทีที่พบโดยตรงประกอบกับส่วนงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
 
๒.๗ ด ำเนินงำนตำมแผน และจัดท ำรำยงำนเสนอผู้บริหำรสูงสุดที่สังกัด  
 มหาวิทยาลัย ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO โดยมีแบบฟอร์มใน
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ดังนี้  
 ๒.๗.๑ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน 
 ๒.๗.๒ แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
 ๒.๗.๓ แบบฟอร์ม  MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง 
 ๒.๗.๔ แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน 
 เมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้ว น าเสนอผู้บริหารสูงสุดประจ าส่วนงาน หรือประธาน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน ลงนามรายงานผลการด าเนินงานต่อกลุ่มงานบริหาร
ความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์การด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
๒.๘ กำรติดตำม กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดท ำรำยงำน

เสนอสภำมหำวิทยำลัย 
 รำยละเอียด 
 ๒.๘.๑ กำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๑) การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๒) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดท าแผนการติดตามและจัดท ารายงานการติดตาม            
ปีละ ๒ ครั้งของปีการศึกษา 
  รายงานครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) และ
รายงานครั้งที่ ๒ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม) 



๓๑ 
 

 
 ๒.๘.๒ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้มีการใส่ข้อเสนอแนะลงไป เพ่ือที่
ผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด น าไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 ๒.๘.๓  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีกำรศึกษำ เสนอ          
สภำมหำวิทยำลัย 
 เ พื ่อ เป ็นการ เผยแพร ่ให ้ก ับบ ุคลากรในมหาว ิทยาล ัยทราบถ ึงความเสี ่ย งของ
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญโดยเนื้อหาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษาจะ
ประกอบด้วยความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง มีระดับคะแนนความเสี่ยง
ตั้งแต่ ๘ ขึ้นไป และแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รายงานดังกล่าวจะถูกน าเสนอไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ           
ราชวิทยาลัยรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมด จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
๒.๙ สรุปภำพรวมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแนวทาง 
COSO สรุปภาพรวมทั้ง ๘ ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ และแสดงวงจรคุณภาพการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยดังแผนภาพที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๑๑ สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

กระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ก าหนด

วัตถุประสงค์ 
 
 

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
จะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยส่วนงาน
กิจกรรมจนถึงระดับบุคคลแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับคือ 
๑.๑ ระดับองค์กร เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน

ภาพรวมขององค์กรตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑.๒ ระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่เฉพาะ 
เจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดับมหาวิทยาลัย 

๒. แต่งตัง้
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดบัมหาวิทยาลัย 



๓๒ 
 

กระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๓. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับส่วนงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง             
ระดับส่วนงาน 

๔. วิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงและ
ระบุปัจจัย    
ความเสี่ยง    
ระดับส่วนงาน 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
และระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานของส่วนงานและโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อส่วนงานท าให้ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นได้จากการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้จัดประเภทของความเสี่ยงในการ
ระบุความเสี่ยง ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
๔.๑ ด้านการปฏิบัติงาน 
๔.๒ ด้านการเงิน 
๔.๓ ด้านกฎระเบียบ 
๔.๔ ด้านเหตุการณ์ภายนอก 
๔.๕ ด้านกลยุทธ์ 

ระดับ
มหำวิทยำลัย 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
ระดับส่วนงำน   
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าส่วนงาน 
 

๕. ประเมิน       
ความเสี่ยงและ
จัดล าดับ     
ความเสี่ยง 

๕.๑ ตารางค่าโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ 
๕.๒ ตารางค่าผลกระทบ 
๕.๓ การก าหนดแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง ใน

Scale ๕ x ๕ 
๕.๔ ก าหนดระดับค่าความเสี่ยง เป็น L M H E 
๕.๖ จัดเรียงตามล าดับจากระดับE H Mและ Lแล้วน าความ

เสี่ยงที่ได้วิเคราะห์มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ประจ าส่วนงาน 
 

๖. จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

๖.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง(มีระดับค่า
ช่วงคะแนนมากกว่า ๖ ขึ้นไป) และการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ประจ าส่วนงาน 

๗. ด าเนินงานตาม
แผนบริหาร  
ความเสี่ยง 

จัดท าแบบฟอร์ม และน าเสนอผู้บริหารสูงสุดประจ าส่วนงาน 
หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ า     
ส่วนงาน  

ระดับ
มหำวิทยำลัย 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
 
 



๓๓ 
 

กระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับส่วนงำน 
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
ประจ าส่วนงาน 

๘. ติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง
และจัดท ารายงาน
เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

๘.๑ การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจาก
ผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร   
ความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม  

๘.๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนการติดตามและจัดท า
รายงานการติดตาม ปีละ ๒ ครั้งของปีการศึกษา  

รำยงำนครั้งที่  ๑ คือ ภำคกำรศึกษำที่  ๑ (ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน)  

รำยงำนครั้งที่  ๒ คือ ภำคกำรศึกษำที่  ๒ (ระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยนถึงเดือนมีนำคม)  

๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้
มีการใส่ข้อเสนอแนะลงไป เพ่ือที่ผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด 
น าไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
การศึกษาถัดไป 

๘.๔ จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
การศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย
แ ล ะ ส า นั ก ง า น
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ภาพที่ ๔ วงจรคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

คกก.บริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย 
กลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

คกก.บริหำรควำมเสี่ยงระดับส่วนงำน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียง     
ระบุปัจจยัความเส่ียง และก าหนด

ประเภทความเส่ียง               
ระดับมหาวิทยาลยั 

จัดท าสรุปนโยบายและข้อเสนอแนะ       
ผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียงระดับ

มหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลยั 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียง                     
ระดับมหาวิทยาลยั                           

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบ
การบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุประเด็นและปัจจยัความเสี่ยง
ประเมินความเส่ียงจัดล าดับความ

เส่ียง ระดับส่วนงาน 
 

น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการ  
ปรับแผน หรือวิเคราะห์ความ
เส่ียงในรอบปีการศึกษาถัดไป 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบรหิารความ

เส่ียงระดับส่วนงาน 

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัแผนปฏบิัติ
งานบริหารความเส่ียง ระดับสว่น

งานแก่บุคลากรในสังกัด 

จัดท าแผนปฏบิัติงานบริหารความ
เส่ียงระดับมหาวิทยาลัย 

 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบรหิารความ

เส่ียงระดับมหาวิทยาลัย 

 

จัดท าบันทึกขอ้ความแจ้ง        
ปัจจัยความเส่ียง                 

ประเภทความเส่ียง                   
ของมหาวิทยาลยั 

จัดท าบันทึกขอ้ความแจ้ง
ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน

บริหารความเส่ียงระดับ
มหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลยั 

 

ประสานงาน รวบรวม กลั่นกรอง 
แผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง
ประจ าส่วนงาน  เพื่อวิเคราะห ์ 
ตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของ 

แผนในการตอบสนองความเส่ียง 
 และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานบริหารความเส่ียง
ประจ าส่วนงาน 

จัดสัมมนา และ ท า Workshop 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรหิารความ
เส่ียงระหว่างส่วนงาน 

จัดท าแผนปฏบิัติงานบริหารความ
เส่ียง ระดับส่วนงาน 

 



 

บทที่ ๓ 
 

กำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

(Risk Management Reports) 
 
 วัตถุประสงค์ในการรายงานตามแบบเอกสารที่ก าหนดขึ้นนั้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วน
งานสู่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสู่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
 

 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ บันทึกข้อความ ของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน  
 ๓.๒  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    
ความเสี่ยง ระดับส่วนงาน 
 ๓.๓  แบบเอกสาร MCU_RM ๐ เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 ๓.๔  แบบเอกสาร MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง ระดับส่วนงานการจัดท าแบบเอกสาร MCU_RM ๑ เพ่ือเป็นการเรียบเรียงวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงซึ่งถือว่า
เป็นเครื่องมือให้ส่วนงานค้นหาความเสี่ยง ที่จ าเป็นต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 ๓.๕ แบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน          
การจัดท าแบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน เพ่ือ
ตอบสนองความเสี่ยง ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในแต่ละรายละเอียดกิจกรรม 
 ๓.๖ แบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน การจัดท าแบบเอกสาร MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน 
 ๓.๗ แบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงาน การจัดท าแบบเอกสาร MCU_RM ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานเพ่ือทราบกิจกรรมการควบคุมท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ และผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ซึ่งรายงาน ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา รายงาน
ครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) รายงานครั้งที่ ๒ คือ    
ภาคการศึกษาท่ี ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม) โดยมีส านักงานตรวจสอบภายใน เป็น
ผู้ติดตามการด าเนินงาน 



๓๖ 
 

 ๓.๘ แบบเอกสาร MCU_RM ๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยการจัดท าแบบเอกสาร MCU_RM ๕ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการตอบสนองความเสี่ยง มาตรการ 
กิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมควบคุมแล้ว ระดับความเสี่ยงก่อน – 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๔ 
 

บทสรุปกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 ระบบการบริหารความเสี่ยง นั้น ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยมีการ
ตรวจสอบ  สอบทาน และติดตามเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
และนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้
กับงานทุกอย่างและทุกระดับของหน่วยงานได้ การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับ
ก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ ท าให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น 
 ดังนั้น ประโยชน์ของการด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้  
 ๑. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา และเป็นเครื่องมือช่วยในการ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ สั่งการ 
ประสานงาน ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน 
 ๒. ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งจะท าให้องค์กรก้าวไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด 
วิเคราะห์ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพโดยรวม 
 ๔. เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้ง
ยังเป็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้แก่ 

๑. การสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง 
๒. การมีทีมงานที่เข้าใจระบบและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้ง

องค์กร 
๓. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม 
๔. การน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
๕. สร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 
๖. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร 

 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรูปแบบการบริหารใดที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสมบูรณ์ 
(Absolute Assurance) และไม่เกิดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง เป็นรูปแบบการบริหารที่สร้าง
ความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) โดยสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้าน
วัตถุประสงค์การรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน ได้สูงกว่าการ



๓๘ 
 

สร้างความเชื่อมั่นด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกผนวกกับปัจจัยภายใน นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร 
หากเกิดเหตุการณ์ดังนี้  
 ๑.  การพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนและประโยชน์ไม่ถ่ีถ้วน  
 ๒.  มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตัดสินใจบ่อยครั้งโดยไม่จ าเป็น  
 ๓. บุคลากรละเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด  
 ๔. การไม่ปฏิบัติตามอย่างตั้งใจหรือร่วมกันกระท าความผิด  
 ๕. ผู้บริหารที่มีอ านาจก้าวก่ายหรือเพิกเฉย 
 ๖. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์
พิเศษที่ไม่ได้คาดมาก่อน เป็นต้น  
 ซึ่งข้อจ ากัดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารควรก ากับตรวจตราเพ่ือลด
การเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับความส าเร็จขององค์กร 
 
หลัก สัปปุริสธรรม ท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดง ไว้ใน สัปปุริสสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๓)  
 แนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการ มี ๗ ประการ คือ  
  ๑. ธัมมัญญุตำ (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ     
รู้ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท าให้
เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติ อันว่า “สิ่งทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์
แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร  
  ๒. อัตถัญญุตำ (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล 
หรือความมุ่งหมาย คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่อง
จากการกระท าตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์
ของ องค์กรที่น าไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการ               
มีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ  
  ๓. อัตตัญญุตำ (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะ
ภาวะเพศ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และ
รู้จักที่จะปรับปรุงต่อไป ในที่นี้หมายถึง รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร 
มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้ง
การบริหาร ความแตกต่างที่จะท าให้องค์กรเป็นเลิศมีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร  



๓๙ 
 

 ๔. มัตตัญญุตำ (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ 
คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ        
ต้องพิจารณาให้รู้ จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร               
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขั้นที่รอบคอบและรู้จักประมาณ      
ขีดความสามารถขององค์กร 
 ๕. กำลัญญุตำ (Knowing the Proper time) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา       
อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความ
เข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้นๆ 
ว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่จะ
บริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากที่สุด 
  ๖. ปริสัญญุตำ (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก 
ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ 
จ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นพันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการ
ประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหาร
จัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 ๗. ปุคคลัญญุตำ (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 
ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล 
เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และ     
เสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ       
ด้วยความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน 
 จากสาระของ สัปปุริสธรรม ข้างต้น จะเห็นว่า พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธ์ของ
การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า    
พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุ
ด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. คูม่ือการบรหิารความเสีย่ง ปรบัปรงุครัง้ที ่๑. ๒๕๕๔. 
 
อุษณา ภัทรมนตรี. การตรวจสอบภายในสมยัใหม.่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พ.ศ. ๒๕๕๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf


๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 

 
 
 
 

 

 
บันทกึขอ้ความ 

 
ส่วนงาน    ส านักงานอธิการบดี                          โทรภายใน. ๘๐๓๓ 
ทีศ่ธ ๖๑๐๐/๐๑                วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจ าสว่นงาน ส านักงานอธิการบด ี
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัย   
ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แล้วนั้น 
 พบว่ามีปัจจัยความเสี่ยงระดับส่วนงานจ านวน ๒ ปัจจัย ๑ ด้าน รายละเอียดปรากฏตาม       
แบบเอกสาร MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ า     
ส่วนงาน แบบเอกสาร MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง แบบเอกสาร MCU_RM ๓         
บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และแบบเอกสาร MCU_RM ๔ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน จึงขอน าส่งรายงานผล    
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน ส านักงานอธิการบดี มาพร้อมนี้ 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 

 
       (พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป) 
        รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานส านักงานอธิการบดี   
 
 
 
 

ตัวอย่ำง 



๔๓ 
 

 
ภาคผนวก ๒ ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
ภาคผนวก ๓ ตัวอย่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่        /๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย :-  

๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต    ประธานกรรมการ 
๒. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล    กรรมการ 
๓. นางสาวพัทยา  สิงห์ค ามา    กรรมการ 
๔. นางสาวอโนทัย  บุญทัน    กรรมการ 
๕. นางสาวเรียม ถาวร     กรรมการ 
๖. นางสาวมณีมัญช์  เชษฐ์สกุลวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
         ให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
         ๑. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
         ๒.จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
         ๓.ระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
         ๔.จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
        ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน แก่บุคลากรในสังกัด 
        ๖.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 
 

ตัวอย่ำง 



๔๗ 
 

 ๗ .จัดท ารายงานแผนปฏิบัติ งานบริหารความเสี่ ยงประจ าส่วนงาน น าเสนอต่อ            
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของ
แผนใน การตอบสนองความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๘. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน และน า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป 

 
      ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
     สั่ง ณ วันที่  ๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
        (พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป) 
                     รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ภำคผนวก ๔ ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ประจ ำส่วนงำน 

๑. ควรพิจารณาระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ า
ส่วนงานโปรดดูค าอธิบายในคู่มือฯ หน้า ๑๙ – ๒๘ ประกอบ 

๒. การแยกตามประเภทของความเสี่ยง ควรใช้เกณฑ์ตามคู่มือฯ หน้า ๑๗ – ๑๙ 
๓. การพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง เป็นการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยเสี่ยงที่มาของข้อมูล ได้มาจากการประชุมระดมความคิดภายในส่วนงาน หรือการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส่วนงาน 

๔. การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม ให้ค่าคะแนนโอกาสของความเสี่ยง 
ควรใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือฯ หน้า ๒๓ 

๕. การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม การให้คะแนนค่าผลกระทบของความ
เสี่ยงควรใช้เกณฑ์ประเมินตามคู่มือฯ หน้า ๒๔ 

๖. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ การก าหนดค่าระดับความเสี่ยงที่เจ้าของความเสี่ยง
เห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีผลกระทบไม่รุนแรง ส่วนงานสามารถควบคุมความเสี่ยงที่
เหลืออยู่หรือกิจกรรมการควบคุมเพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยงมีค่าสูงขึ้น 

๗. กิจกรรมควบคุม คือ กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นภายในส่วนงานเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

            ๘.  วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โปรดดูค าอธิบายในคู่มือฯ หน้า ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ภำคผนวก ๕ ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนกำรปฏิบัติงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 จะจัดท าเฉพาะในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงที่สูงหรือสูงมากซึ่ง      
มีค่าคะแนนระดับความเสี่ยงมากกว่า ๖ ขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ ส่วนงาน    
ควรระบุวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นอย่างละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
 
ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนบริหำรควำมเสี่ยง  
 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตาม
รายละเอียดกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน  
 
ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำส่วนงำน  
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานเมื่อมีกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่
สูงหรือสูงมากซึ่งมีค่าคะแนนระดับความเสี่ยงมากกว่า ๖ ขึ้นไป ได้ทราบระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
และผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ในปีการศึกษาถัดไป  
  
ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๕ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับมหำวิทยำลัย   
 เ พ่ือทราบการตอบสนองความเสี่ยง มาตรการ กิจกรรม เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ 
ความก้าวหน้าของแผนในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อน – หลังการบริหารความเสี่ยง  เป็น        
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน าเสนอ  
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ภาคผนวก ๖ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางที่มหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอกและ         
ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย 
 การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง (Monitoring of risks) หมายถึง    
การสอบทานความก้าวหน้าของกิจกรรมการกระท าหรือระบบงานตามแผนที่ก าหนดเพ่ือตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการตามแผนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Set acceptable responses to risk) 
หมายถึง การก าหนดเกณฑ์ระดับค่าคะแนนของโอกาสการเกิดเหตุการณ์และค่าผลกระทบ          
ตามประเภทของความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิม
กิจกรรมการควบคุม 
 การควบคุม (Control) หมายถึง การออกกฎระเบียบข้อบังคับโดยสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติท าให้เกิดกิจกรรมการควบคุม 
 การควบคุมภายใน (Internal control) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นภายใน   
ส่วนงานเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี    
การจัดท ารายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่นการอนุมัติการจัดโครงการสร้างองค์กร
การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทรัพย์สินฯลฯ 
 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น    
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทานการวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ      
การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น 
 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคตเช่น
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้
เป็นต้น 
 กำรจดัโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Set up organization of risk management) 
หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
 การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Annual risk management report) 
หมายถึง การจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 
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 การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Identify suitable responses to risk) 
หมายถึง วิธีการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับเป็นกิจกรรมภายหลังขั้นตอนการประเมิน     
ความเสี่ยงแล้ว 
 การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การตัดสินใจยอมรับผลที่ตามมา                
หากเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือระบบควบคุมภายใน
ที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้วไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 
 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง การยกเลิกกิจกรรมอันที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยมีความเสียหายเกิดข้ึน 
 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การจัดให้มีบุคคลที่สามารถรองรับ      
ความเสี่ยงแทนมหาวิทยาลัย เช่น การท าประกันภัย เป็นต้น 
 การลดความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยง               
เพ่ือลดโอกาสความน่าจะเป็นของความเสี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือ
โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง กระบวนการที่มหาวิทยาลัยจัดให้
มีขึ้นเพ่ือบริหารจัดการโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 การประเมินความเสี่ยง (Evaluate the risks) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ค่าโอกาส
ของความเสี่ยงตามเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 
 การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยงและค่าผลกระทบ (Identify likelihood and 
impact to risks) หมายถึง การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยงและ           
ค่าผลกระทบ 
 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identify the risk) หมายถึง การระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งอาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านบวกและด้านลบ  
 ความซ่ือสัตย์ (Integrity) หมายถึง การมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทุกระดับชั้น 
 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การด าเนินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย               
มีความถูกต้องตามกฎหมายมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมีระบบการตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ 
 ความใส่ใจในงาน (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความตระหนักใน
หน้าที่และต้องท าให้ดีที่สุดโดยมีทั้งความรับผิดและความรับชอบ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ 
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานตามปกติทุกข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุ/อุปกรณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงานฯลฯซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ            
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial risks : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินซึ่งมีผลท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยการจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินการเงินและ
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance risks : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรม
สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ควำมเสี่ยงด้ำนเหตุกำรณ์ภำยนอก (External Event : E) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้   เช่น การเกิดจากสภาวะการแข่งขันสถานศึกษาคู่แข่ง
(Competitive Risk), เกิดจากสถานศึกษาพันธมิตรและผู้ส่งมอบงานให้เรา(Supplier Risk), เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk) และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ     
สภาพหรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ(Natural disaster risk) 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic risks : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก            
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมท าให้โครงการ   
ขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด
หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากผ่าน
กิจกรรมการควบคุมภายในแล้ว 
 ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ 
มหาวิทยาลัยโดยตรงส่งผลกระทบถึงเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) หมายถึง ช่วงความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง 
 ค่าผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่ได้จากการประเมินว่าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะ
ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไร 
 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 แผนผังเมทริกซ์ (Risk matrix) หมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้จัดเรียงล าดับของความเสี่ยง      
โดยการน าเสนอเป็น ๒ แกนคือแกน X แทนค่าระดับคะแนนของโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y 
แทนค่าระดับคะแนนของผลกระทบ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมี   
การบริหารจัดการที่เป็นธรรมและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตาม
มิติธรรมาภิบาล ๙ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล, หลักประสิทธิภาพ, หลักการตอบสนอง       
หลักภาระรับผิดชอบ, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักการกระจายอ านาจ, หลักนิติธรรม 
และหลักความเสมอภาค 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันโดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิค  และเครื่องมือการบริหารจัดการ             
ที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาส   
ได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง, ร่วมการแก้ไขปัญหา, ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 
 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากระดับองค์กรสู่หน่วยงานเพ่ือด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึง
การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้น  
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กรทั้งนี้การกระจายอ านาจ    
การตัดสินใจที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจ       
ที่เหมาะสม 
 แผนรองรับความเสี่ยงฉุกเฉิน (Contingency) หมายถึง การจัดท าแผนเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ภาคผนวก ๗  ตารางวเิคราะห์ความเสีย่ง 
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ภาคผนวก ๘ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ 
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ภาคผนวก ๙ แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ 
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ภาคผนวก ๑๐ แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ 
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ภาคผนวก ๑๑ แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ 
 

 



๕๙ 
 

ภาคผนวก ๑๒ แบบฟอร์ม MCU_RM ๕ 

 






