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คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดําเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ขององค์กรอย่างต่อเน่ือง  ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล  และการนําระบบ 
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยมีความต้องการท่ีจะพัฒนาและวางระบบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2556 ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ทุกระดับ  คณะทํางาน  และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  อีกทั้งเพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ือง และเป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะ/หน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 จะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง  
โดยเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย       
และคณะ/หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

เหตุผลและความจําเปน็ 

 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
โดยระบุเป็นตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือลดมูลเหตุที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกําหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน  
นํากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมาย  
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมี
หลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน  เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงดําเนินไปอย่างเป็นระบบ  มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวช้ีวัดการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับ และจัดทําคู่มือบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามข้ึนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานศึกษาใช้เป็นแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
 
ความหมายและคาํจํากัดความการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ความเส่ียง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ์/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กําหนดในกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการและ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  ความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ดังน้ี   
   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบรรลุ 
พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร  เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร โดยมากเป็นผลกระทบ
จากภายนอกท่ีทําให้กลยุทธ์ขององค์กรและวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากนโยบาย       
ของผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ  ตัวอย่างความเสี่ยงทางด้านน้ี เช่น ความเสี่ยง
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โครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารการจัดการ  การขาดระบบควบคุม ความเส่ียงด้านโครงสร้าง
องค์กรที่ได้รับผลจากภาคการเมือง ช่ือเสียงขององค์กร  เป็นต้น 
   2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  เหมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน บุคคลากร หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านน้ีมักเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององค์กร เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของแผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจาก
การทํางาน  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน  สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน  หรือไม่มีการ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  การไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การมีข้อมูลไม่เพียงพอ  เป็นต้น  
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การลงประเภทบัญชี   การรับ-จ่ายเงินค่าหน่วยกิต  การทุจริต การจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ  เป็นต้น  ความเสี่ยงด้านการเงินอาจเกิดจากผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  สํานักงบประมาณ  รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  เป็นต้น  
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง 
ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
การรักษาความลับข้อมูล  รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ  
ไม่ทันสมัย  

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทําไม ทั้งน้ีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. การประเมินความเส่ียง(Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง  โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) เพ่ือทราบระดับความเสี่ยง แล้วนํามาจัดลําดับความเสี่ยง 
  - การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  หมายถึง  การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ 
หรือแฝงอยู่ในกระบวนการทํางาน ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากความเสี่ยงหรือลักษณะความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงได้ 
  - โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
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  - ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  และ ตํ่า 
 

4. การจัดการความเส่ียง  หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์  
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ
ยอมรับได้การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 
  1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและ 
ไม่คุ้มค่าที่จะดําเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 
  2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการ
ควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 
  3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ันไปอยู่นอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
  4) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น 
 5. การควบคุม  หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

6.  กิจกรรมควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้นเพ่ือ
สร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
  1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 
  2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
  3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
 7. ระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง  การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเช่ือมโยงกันของกระบวนการ
ของกิจกรรมหรือการดําเนินงานต้ังแต่ต้นจนจบ 
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 8. การวางระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง  การกําหนดหรืออกแบบระบบการควบคุม และ
นํามาใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการดําเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
ขอบเขตและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอธิการบดีได้กําหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานนํา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมีหลักการ
ในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน  เพ่ือให้การบริหารความ
เสี่ยงดําเนินไปอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6  ที่ “กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยง 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังน้ี  
  1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดําเนินการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  โดยครอบคลุมพันธกิจ 
ทุกด้าน 
  2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กําหนด มีการ
ติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
  3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเส่ียงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายในด้านต่างๆ 
  4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  5. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
  6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์  
 
ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้วางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  แนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง  4 ด้านของมหาวิทยาลัย  และให้เช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ในประเด็นที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ประเด็น  ในประเด็นดังต่อไปน้ี  
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  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  7) อ่ืนๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

 
กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 1. ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ของคณะ/หน่วยงาน  โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
คณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
 2. ดําเนินการบริหารความเส่ียงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
โดยให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หน่วยงาน คือ ด้านการจัดการเรียน 
การสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และพิจารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประเมินแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)  

3. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุม 
อย่างต่อเน่ือง  และนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4. การดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  การวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต้องดําเนินการวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ด้าน โดยให้
ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน  ดังต่อไปน้ี 
  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์์ หรือกลยุทธ์์ของมหาวิทยาลัย 
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น  ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  6) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  7) อ่ืนๆ ตามบริบท 
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 5. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้
เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map)  ดังน้ี 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธบิาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นเป็นประจํา หรือเกิดขึ้นทุกคร้ัง 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางคร้ัง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง /  เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธบิาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น 
ทุพลภาพไม่สามารถทํางานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง  

 

 
 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  เพ่ือระบุถึงตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ  เพ่ือให้ทราบว่า
ความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลําดับความสําคัญ  

โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสําคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9  
(สีเหลือง), ตํ่า 1-5 (สีเขียว)  ตามภาพ 
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 โอกาส (Likelihood/Frequency) 
 

 6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้คณะ/หน่วยงานจัดทําแผนบริหารความเส่ียงสําหรับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูง-สูงมาก  

7. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานต้องรายงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะ/หน่วยงาน ดังน้ี 
 

วันที ่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ/หนว่ยงาน 

12 ธ.ค.55 1. คณะ/หน่วยงาน ส่งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะ/หน่วยงาน แก่มหาวิทยาลัย 

28 ม.ค.56 1. วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยงและประเมินภาคผนวก ก และ ข 
พร้อมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

15 ก.พ.56 1. คณะ/หน่วยงาน ส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในคณะ/หน่วยงาน 
    แก่มหาวิทยาลัย 

29 มี.ค.56 1. คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    และการควบคุมภายใน รอบ 6 ด. แก่ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

 ตํ่า  1-5 
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วันที ่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ/หนว่ยงาน 

28 มิ.ย.56 1. คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    และการควบคุมภายใน รอบ 9 ด. แก่ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

15 ส.ค.56 1. จัดทําแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 

 2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 

30 ส.ค.56 1. จัดส่งแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) และ 
    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 

25 ก.ย.56 1. คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ 
    การควบคุมภายใน รอบ 12 ด. แก่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดก่อน (ERM 4)(ณ 30 ก.ย.56) 

30 ก.ย. 56 1. คณะ/หน่วยงาน สรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รายงานต่อผู้บริหารคณะเพ่ือขอข้อเสนอแนะ 

 2. จัดทําพร้อมส่งรูปเล่มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    แก่มหาวิทยาลัย 
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 8. Flow chart ขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะ/หน่วยงาน 
 
 
 
 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินโอกาส ผลกระทบ

ความรุนแรง และจัดอันดับ

ส่งแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

จัดทํารูปเล่มรายงานการบริหารความเสี่ยงส่งมหาวิทยาลัย  

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงคณะ/หน่วยงาน  

คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนบริหาร 
ความเส่ียงคณะ/หนว่ยงานต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะ/ผู้บริหารคณะ 

รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อขอข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการบริหารประจําคณะ/ผู้บริหาร  
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งๆ 

ยต่างๆ 
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3.  อธิการบด ี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในและ
สร้างความเข้าใจ ให้ยดึเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเส่ียงให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

3. มีความเข้าใจถงึความเส่ียงทีอ่าจมีผลกระทบร้ายแรงตอ่องค์กร  
และทําให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความ
เส่ียงนั้น ๆ 

4. ให้ความเห็นชอบ แผน - ผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน  และใหข้อเสนอแนะจนมั่นใจว่ามรีะบบ 
การบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได้ 

5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้เกี่ยวข้อง หนา้ที่และความรับผิดชอบภายใน 90 วันนับจาก 
วันส้ินปีงบประมาณ 

6. เสนอรายงานแผน-ผล การบรหิารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการ
กํากับฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการอํานวยการบรหิาร
ความเส่ียง มหาวิทยาลัย  

1. พิจารณาและกาํหนดนโยบาย โครงสร้าง หลักเกณฑ์ แนวทาง และ
กรอบการจัดวางระบบการบรหิารความเส่ียงของมหาวทิยาลัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในและแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

3. มีความเข้าใจถงึความเส่ียงทีอ่าจมีผลกระทบร้ายแรงตอ่องค์กร 
และทําให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความ
เส่ียงนั้น ๆ 

4. วิเคราะห์ ระบุ  สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
ความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนบูรณาการความเส่ียงทีเ่กี่ยวขอ้งกัน
อย่างเหมาะสมทั่วทัง้องค์กร 

5. ให้ความเห็นชอบในแผนการบรหิารงานความเส่ียงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

6. นําแผนการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กรไปสู่การปฏิบัติ เพือ่ให้
แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 
และสอดคล้อง กับหลักการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร 

7. กํากับ ตดิตาม ผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
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8. กําหนดแนวทางการติดตาม การประเมินความคืบหน้าในบรหิาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

9. พิจารณาใหข้้อเสนอแนะ และสนับสนุน  แนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ให้เป็นเครื่องมอืสนับสนุน 
การยกระดับการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เป็นเครื่องมอืช่วยสนับสนุน และ
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ทบทวน สอบทานแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานรายดา้น 
2. วิเคราะห์  ระบคุวามเส่ียง และบูรณาการแผนบริหารความเส่ียง 

จากหน่วยงาน เป็นแผนบริหารความเส่ียง  ระดับมหาวิทยาลัย 
รายด้าน  ตามกระบวนการ COSO-ERM  เสนอต่อกรรมการ
อํานวยการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย   

3. ติดตามการดําเนินงาน และประเมินความคืบหน้าในบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายในรายด้าน  

4. พิจารณาและประเมิน ความเพยีงพอ ประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล ของการจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน และให้
ข้อแนะนําเพื่อปรับปรงุแก้ไขการจัดการความเส่ียง เสนอต่อ
กรรมการอํานวยการบริหารความเส่ียงฯ 

5. รายงานผลการบริหารความเส่ียง เสนอมาตรการจัดการความเส่ียง 
และควบคุมภายในทีพ่บในแตล่ะด้าน  เสนอต่อกรรมการ
อํานวยการบรหิารความเส่ียงฯ 

6. เสนอหลักการ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารความ
เส่ียง  และควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในคณะ/
หน่วยงาน 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในคณะ/
หน่วยงาน 

2. ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารความเส่ียง และ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารความเส่ียง และการ
ควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน 
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7. คณบดี/ผู้อํานวยการ 1.  ส่งเสริมให้มกีารบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะ/
หน่วยงาน 

2.  กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

3.  ให้ความเหน็ชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
4.  ตดิตามการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ

คณะ/หน่วยงาน 

8. คณะทํางานการบริหารความเส่ียง  
และควบคุมภายในคณะ/หนว่ยงาน 

1. นํานโยบาย แนวทางการบรหิารความเส่ียงสู่การปฏิบัต ิ
    ทั่วทัง้หน่วยงาน 
2.  ดําเนินการวเิคราะห์ ระบุ และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
     และควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ตามแนวทาง COSO-ERM 
3. นําแผนการบรหิารความเส่ียงไปสู่การปฏิบัติทัว่ทั้งองค์กร กํากับ

ติดตาม และขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียงหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย  

4. พิจารณาและประเมิน ความเพยีงพอ ประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน 

5. ให้ขอ้แนะนําเพือ่ปรับปรงุแก้ไขการจดัการความเส่ียง เสนอตอ่
กรรมการบริหารความเส่ียงฯ 

6. จัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนจัดการความ
เส่ียงทีเ่หลืออยูเ่สนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯคณะ/หน่วยงาน/
คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

9. สํานักตรวจสอบภายใน 1. สอบทานและประเมินประสิทธผิลของกระบวนการบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายใน 

2. ตรวจสอบ  และรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจว่า ดาํเนินการตามวธิีที่หน่วยงานกําหนด
หรือไม่  

3. ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเพยีงพอ 
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปส.) เสนอต่ออธกิารบด ี

10. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ประสานงาน การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในกับทุกฝ่าย 
ที่เกีย่วขอ้ง 
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2. จัดทําร่างแผนปฏิบัติงาน  แผนบริหารความเส่ียง คู่มือการบรหิาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน  ร่างสรุปการประเมินผลการบรหิาร
ความเส่ียงในภาพรวมขอเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ  
 

3. จัดทํานโยบายความเส่ียง กรอบและกระบวนการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน  และเสนอคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพือ่อนุมัต ิ

4. ให้การสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียง 
แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรตามที่มีการรอ้งขอ 

5. ประสานงานกับหน่วยงานย่อย เพื่อติดตามการประเมินและแก้ไข 
วิธีควบคุม 

6. พัฒนากระบวนการและกลไกในการส่ือสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  เป็นกระบวนการการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆเพ่ือหาแนวทางมาตรการควบคุมหรือแนวทาง 
ในการป้องกันแก้ไข หรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง 
มีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียง
ขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน 
ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 ดังนั้น  เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
จึงได้พัฒนาแบบฟอร์มในการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ขึ้น เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน
สามารถดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway  Commission) และมาตรฐานการควบคุมภายในได้ ดังน้ี 
  1) แบบฟอร์ม ERM 1 การรายงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  2) แบบฟอร์ม ERM 2 การรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 
  3) แบบฟอร์ม ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง 
  4) แบบฟอร์ม ERM 4 การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
งวดก่อนหน่วยงาน 
  5) แบบฟอร์ม ERM 5 ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
ขั้นตอนการบริหารความเสีย่ง  
 

  ขั้นตอนที่ 1 การระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจคณะ/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการการระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจคณะ/หน่วยงาน  
ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม ERM 1 การรายงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
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โดย 
 - ระบุยุทธศาสตร์ ของคณะ/หน่วยงาน ลงใน สดมภ์ (1) 
 - ระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ที่เรียกว่า
วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร ลงในสดมภ์ (2) 
 - ระบุขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/กิจกรรมหลักจะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ลงในสดมภ์ (3) 
 - ระบุวัตถุประสงค์ของการดําเนินการขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก ลงใน
สดมภ์ (4) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ERM 1 การรายงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

 

  ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง   
 

  ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม 
ERM 2  รายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง  
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โดย   
 - การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงให้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/
หน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพิจารณากระบวนการข้ันตอนหลักในการดําเนินงาน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ให้ครอบคลุมประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังต่อไปน้ี  
  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  7) อ่ืนๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 - การระบุปัจจัยเสี่ยง  เมื่อวิเคราะห์และสามารถระบุความเส่ียงแล้วให้พิจารณาประกอบด้วยว่า
ความเสี่ยงที่ระบุน้ันเกิดจากสาเหตุใด ปัจจัยใด  ทั้งน้ีให้พิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
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 ทั้งน้ี  ให้คณะ/หน่วยงานวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยนํา 1) ผลการปฏิบัติราชการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2555 โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู่ให้พิจารณานํามาควบคุมอย่างต่อเน่ือง   
  - การระบุประเภทความเสี่ยง  คือ การระบุความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงชนิดใด  ซึ่งประเภทความ
เสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประเภท  ดังน้ี 
   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบรรลุ พันธ
กิจ เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ขององค์กร  เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร 
   2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน  บุคคลากร  หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องค์กรต้อง
เผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล   
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
การรักษาความลับข้อมูล  รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ  
ไม่ทันสมัย  
 เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและสามารถระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงได้แล้ว ให้นํา
ความเสี่ยงที่ได้บันทึกลงใน ERM 2 สดมภ์ (3) และปัจจัยเสี่ยง ลงในสดมภ์ (4) ประเภทความเสี่ยงลงในสดมภ์ 
(5) หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8) (ขึ้นอยู่กับประเภทที่ระบุ) 
 
 

  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเส่ียง และ
จัดลําดับความเสี่ยง  โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
  การประเมินโอกาสที่จะเกิด  โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง  ทั้งน้ีให้คณะ/หน่วยงานประเมินความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจาก
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะ/หน่วยงาน เมื่อได้ข้อยุติ ให้นําโอกาสที่ได้ ลงใน ERM 2 สดมภ์ (9) 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กําหนดเกณฑ์
การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังน้ี 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธบิาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นเป็นประจํา หรือเกิดขึ้นทุกคร้ัง 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางคร้ัง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง /  เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
  การประเมินผลกระทบ  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ทั้งน้ีให้คณะ/หน่วยงานประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน เมื่อได้ข้อยุติและผลกระทบ ลงใน ERM 2 สดมภ์ (10) 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กําหนดเกณฑ์
การประเมินผลกระทบขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ดังน้ี 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธบิาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น 
ทุพลภาพไม่สามารถทํางานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง  
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   การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  และ ตํ่า  
ทั้งน้ีให้คณะ/หน่วยงานประเมินระดับความเสี่ยงจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง 
(Risk Map) เพ่ือระบุถึงตําแหน่งของความเสี่ยง เมื่อทราบระดับความเสี่ยงจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
แล้ว ให้นําไปลงใน ERM 2 สดมภ์ (11) 
   มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กําหนด
เกณฑ์การประเมินค่าระดับความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ดังน้ี 
    แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือระบุถึงตําแหน่งของความเส่ียงแต่ละรายการ 
เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลําดับ

ความสําคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9  
(สีเหลือง), ตํ่า 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ 
 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 โอกาส (Likelihood/Frequency) 

 
 เมื่อทราบระดับความเสี่ยงแล้ว ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการดังน้ี 
  1) ระบุการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ลงใน ERM 2 สดมภ์ (12)  
  2) ประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใส่ผลประเมินลงในลงใน ERM 2 สดมภ์ 
(13) หรือ (14) หรือ (15) (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะ/หน่วยงานประเมินการควบคุม) 
  3) ประเมินและระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ลงในลงใน ERM 2 สดมภ์ (16) 
  4) ระบุมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมลงในลงใน ERM 2 สดมภ์ (17) 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

ตํ่า  1-5 
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  5) จัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย 
 
  ทั้งน้ี การดําเนินการในข้อ 1), 2), 3) และ 4) สามารถนําไปใช้ในการควบคุมภายในของคณะ/
หน่วยงานได้ 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ERM2) 

 

  ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยง  โดยขั้นการประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง คณะ/หน่วยงานจะทราบแล้วว่า ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่ อยู่ในระดับที่คณะ/หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้คณะ/หน่วยงานจําต้องหา
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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  โดยให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาโดยวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย ของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่จะ
นํามาบริหารความเสี่ยง ว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่  งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อพิจารณา
รอบคอบและเลือกกิจกรรม/โครงการได้แล้วให้คณะ/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์มการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3)  
 

 
 
โดย 
  1. ให้ระบุช่ือกิจกรรม/โครงการ ในแบบ ERM 3 ข้อ 1) 
  2. ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการน้ันๆ ลงในแบบ ERM 3  ข้อ 2)  
  3. ระบุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการน้ันๆ ลงในแบบ ERM 3  ข้อ 3) 
  4. ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยงน้ันๆ ลงในแบบ ERM 
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3  ข้อ 4) 
  5. ระบุตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่นํามาบริหารความเสี่ยง ลงใน
แบบ ERM 3  ข้อ 5) 
  6. ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากากรดําเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือบริหารความเสี่ยง ลงใน
แบบ ERM 3  ข้อ 6) 
  7. ใส่ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ตามแบบ ERM 2 สดมภ์ (4) และ ERM 2 สดมภ์ (5) 
หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8) (ขึ้นอยู่กับประเภทที่ระบุ) ลงในแบบ ERM 3 สดมภ์ (1) และสดมภ์ (2) 
  8. ระบุการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยแนวทางในการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 วิธี  
ดังน้ี 
   1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใด ๆ  
   2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม   
   3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ันไปอยู่นอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน       
   4) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 
ให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น 
  ทั้งน้ี  ให้คณะ/หน่วยงานประเมินการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ว่าเป็นประเภทใดแล้วเติม
ข้อมูลลงใน ERM 3 สดมภ์ (3) 
  9. ใส่ข้อมูล โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ตามแบบ ERM 2 สดมภ์ (9) หรือ (10) 
หรือ (11) ลงในแบบ ERM 3 สดมภ์ (4), (5) และ(6)  
  10. ใส่ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมตามแบบ ERM 2 สดมภ์ (17) ลงในแบบ ERM 3 
สดมภ์ (7) 
  11. ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ลงในแบบ ERM 3 สดมภ์ (8) และ (9) 
  12. ระบุผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรม/โครงการที่นํามาบริหารจัดการความเสี่ยง 
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  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3) 
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  ขั้นตอนท่ี 5 การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
   มหาวิทยาลัยกําหนดการดําเนินการสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทุก 3 เดือน ตามแผนงานการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556  ดังน้ี 
 
   การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
    การติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดก่อน โดยใช้
แบบฟอร์มติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดก่อน (ERM 4) 
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    โดยในการติดตาม ให้คณะ/หน่วยงาน นํากระบวนงานหลัก/กิจกรรม/โครงการท่ีมีความ
เสี่ยงเหลืออยู่จากแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน มารายงานสถานะการจัดการความเส่ียงในแบบ ERM 4 
สดมภ์ (5) พร้อมข้อมูลวิธีการติดตามการดําเนินงานโดยใช้สัญลักษณ์ใต้ตารางในการแสดงสถานะการ
ดําเนินงาน ลงในแบบ ERM 4 สดมภ์ (6) และปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานลงในแบบ ERM 4 สดมภ์ (7) 
 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์ติดตามผลการจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง  
งวดก่อน (ERM 4) 
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     2. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ12 
เดือน โดยใช้แบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) 
ในการติดตาม  
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    โดยเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีจะนํามาบริหาร
ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแบบ ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยงให้คณะ/หน่วยงานจัดทํา
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์  โดยนําข้อมูลจากแบบฟอร์ม 
ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยงมาบันทึกลงใน แบบ ERM 5 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 
     1) ERM 5 สดมภ์ (1) นํามาจาก ERM 3 สดมภ์ (1) 
     2) ERM 5 สดมภ์ (2) นํามาจาก ERM 3 สดมภ์ (2) 
     3) ERM 5 สดมภ์ (3) ,(4) และ(5) นํามาจาก ERM 3 สดมภ์ (4) ,(5) และ(6) 
     4) ERM 5 สดมภ์ (6) นํามาจาก ERM 3 ข้อ 1) 
     5) ERM 5 สดมภ์ (7) และ(8) นํามาจาก ERM 3 สดมภ์ (8) และ(9) 
     6) ERM 5 สดมภ์ (9) นํามาจาก ERM 3 สดมภ์ (10) 
     7) ERM 5 สดมภ์ (11) ให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรม/
โครงการ 
     8) ERM 5 สดมภ์ (12) ให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความ
เสี่ยง 
     9) ERM 5 สดมภ์ (13) ให้คณะ/หน่วยงานรายงานสถานะการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ ว่า แล้วเสร็จแล้วหรือไม่ 
     10) ERM 5 สดมภ์ (14), (15) และ(16) ให้คณะ/หน่วยงานประเมินโอกาส ผลกระทบ 
และระดับความเสี่ยงจากแผนภูมิความเสี่ยง ว่า ณ ช่วงเวลารายงานน้ัน โอกาส ผลกระทบ ที่เกิดความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยงลดหรือไม่อย่างไร 
 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ERM 5) 
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ระบบการควบคุมภายใน 
 มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
  2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  4) สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and Communications) 
  5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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 องค์ประกอบที่ 1  :  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้น
ในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น  ปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจัด
องค์กร  การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร  การสร้างบรรยากาศ
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  เป็นต้น  
 
 องค์ประกอบที่ 2  :  การประเมินความเสี่ยง 
  “การประเมินความเสี่ยง”  คือ  การระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมท้ังการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ใน
การควบคุมความเสี่ยง  วัตถุประสงค์ของหน่วยงานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
   1) ระดับหน่วยรับตรวจ  โดยการกําหนดภารกิจของหน่วยรับตรวจ และกําหนดวัตถุประสงค์
ของภารกิจน้ัน  กรณีหน่วยรับตรวจคือ  พิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ของภารกิจพิจารณาจาก
เป้าประสงค์ 
   2) ระดับส่วนงานย่อย  โดยการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม งาน  
(ซึ่งปรากฏในแบบ ปย.2  คอลัมน์ที่ 1) ที่ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจบรรลุผลสําเร็จ   
 
 องค์ประกอบที่ 3  :  กิจกรรมการควบคุม 
  “กิจกรรมการควบคุม”  คือ  มาตรการ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่กําหนดให้บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมที่ปฏิบัติกันตามปกติที่มีลักษณะการควบคุม ได้แก่ การสอบทาน
งาน  การตรวจสอบ  การควบคุมงาน  การให้คําแนะนํา  การแบ่งแยกหน้าที่  การรักษาความปลอดภัย  
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การจดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ  การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร การจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมจํานวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยงาน   ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมภายในที่ปฏิบัติ
โดยท่ัวไป เช่น การกําหนดนโยบายและแผนงานที่แสดงทิศทางของหน่วยงาน การกําหนดขอบเขตของอํานาจ
ที่มอบให้แก่บุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และสื่อสารให้ทราบทั่วกัน  การสอบทานการปฏิบัติงาน
และสถานการณ์ที่จําเป็นต้องติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายตามแผนงานและวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มีสาระสําคัญ  การจัดทําหลักฐานที่เป็น
เอกสารหรือหนังสือเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบและอ้างอิงได้ 
 
 องค์ประกอบที่ 4  :  สารสนเทศและการสื่อสาร 
  “สารสนเทศ”  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  และมีความน่าเช่ือถือ   
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บุคลากรทุกระดับจําเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ผู้บริหารใช้ในการบริหาร  ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  ดังน้ันจึงต้องมีข้อมูลสารสนเทศ อย่างเพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ  
ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศน้ันในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา เพ่ือช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 องค์ประกอบที่ 5  :  การติดตามประเมินผล 
  “การติดตามประเมินผล”  เพ่ือสอบทานว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีการปฏิบัติจริง  
เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  การติดตามประเมินผลทําได้ 2 ลักษณะ คือ  การติดตามผลการควบคุมใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)   และการประเมินการควบคุมเป็นรายคร้ัง ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง กับการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ กล่าวคือ เป็นการประเมินผล
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานน้ัน อาจทําโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก 
 
 
แนวทางการดําเนินงานควบคุมภายใน 
 
 1. ให้คณะ/หน่วยงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน จาก ภาคผนวก ก แบบประเมิน
ประเมินองค์ประกอบการการควบคุมภายใน เมื่อประเมินแล้วจะทราบว่าองค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละ
องค์ประกอบของหน่วยงานเป็นอย่างไร  ให้นําข้อมูลสรุปผลการประเมินที่ได้จากการประเมิน ภาคผนวก ก  
มาเขียนรายงานในแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
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 การเขียนรายงานตามแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ 
ปย.1) 
  แบบ ปย.1  มีส่วนที่ต้องเขียนรายงาน แยกเป็น 3 ส่วน คือ 
   1. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ให้รายงานว่า  ส่วนงานย่อยได้จัดให้มีปัจจัย  
วิธีการ  การปฏิบัติงาน  ฯลฯ  อะไรบ้าง ในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ  
   2. ผลการประเมิน/ข้อสรุป  ให้รายงานว่า  ปัจจัย  วิธีการ  การปฏิบัติงาน ที่ส่วนงานย่อยจัดให้
มีในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในน้ัน มีความเพียงพอ มีความเหมาะสม (กับขนาด ลักษณะ และ
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ความซับซ้อนของส่วนงานย่อย) และส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม่  กรณีไม่เพียงพอ  
ไม่เหมาะสม  ให้เสนอว่าควรเพ่ิมเติม ควรปรับปรุงอย่างไร  โดยให้คํานึงถึงความสามารถในทางปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไป 
   3. ผลการประเมินโดยรวม ให้รายงานว่า ส่วนงานย่อยมีปัจจัย วิธีการ การปฏิบัติงานครบ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือไม่  ปัจจัย  วิธีการ  การปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําให้วัตถุประสงค์ในแต่ละภารกิจของส่วนงานย่อยประสบ
ความสําเร็จ มีแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือไม่  ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไร
เพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานตามแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) 
 

คณะ..........ก............มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ........เดือน..................... พ.ศ. ………….. 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสําคัญกับ
ความซ่ือสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการ
กําหนดแนวทางท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติท่ีถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้องรวมท้ังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีการจัดโครงสร้าง
และสายงานการบังคับบัญชาและบุคลากรเข้าใจขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีรวมท้ังมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในระดับท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการควบคุมภายใน
เพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศคติท่ีดีโดยทุกหน่วยงานต้องจัดทําการ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลซ่ึงทุก
หน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมและมีทักษะในการทํางานอย่าง 

2. การประเมินความเส่ียง 
หน่วยงานมีการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการท่ีจะทํางานให้
สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว้ และ
ผู้บริหารมีกระบวนการในการระบุความเสี่ยง ท้ังจากปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานได้มีการนํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นสากลมาใช้ โดยกระบวนการ
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
มีความชัดเจนในระดับท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่ยังมี
หลายหน่วยงานท่ีไม่สามารถประเมินความเสี่ยง 

แบบ ปย.1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให้
ม่ันใจว่าเม่ือนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ี 
ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกํากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามในระดับท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน  
ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับ 
ท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

ในภาพรวมหน่วยงานมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานและสํานักงานทุกแห่ง รวมท้ัง
จัดหารูปแบบการสื่อสารท่ีชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ 
ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกองค์กรในระดับ
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. การติดตามประเมินผล 
หน่วยงานมีการประเมินผลแบบรายคร้ัง เป็นคร้ังคราว กรณี
พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้
ความม่ันใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบ
ทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการ
ให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที รวมท้ังมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุม
งานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 

ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน รวมท้ังมีการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทํารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาํปีต่อไป โดยสรุปใน
ภาพรวมการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ชื่อผู้รายงาน..................คณบดี ก............................... 
                                                                                                   (นาย.............................................) 

ตําแหน่ง.............คณบดี........................................ 
วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ. ................ 

 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 
38 

 
 
 2. ให้คณะ/หน่วยงาน ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นํา
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละ
เรื่องหรือแต่ละกิจกรรมโดยสร้างแบบสอบถามเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ใน ภาคผนวก ข เพ่ือให้ทราบความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยในภาคผนวก ข ของมหาวิทยาลัย
จะประกอบด้วยแบบสอบถาม 5 ชุด  ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านนโยบายและการบริหาร สําหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน
นโยบายและการบริหาร 
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามด้านทรัพยากร สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงิน และงบประมาณด้านพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอาคารสถานท่ี แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 
    1) การเงินและงบประมาณ   
    2) ด้านพัสดุ 
    3) ด้านบุคลากร  
    4) ด้านระบบสารสนเทศ 
    5) ด้านอาคารสถานที่ 
  ชุดที่ 3  แบบสอบถามด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านธรรมาภิบาล 
  ชุดที่ 5  แบบสอบถามด้านเหตุการณ์ภายนอก 
 
 
 เมื่อประเมินภาคผนวก ข เสร็จจะทราบทราบความเส่ียงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ให้นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ภาคผนวก ข มาเขียนรายงานในแบบ
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
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วิธีการเขียนรายงานตามแบบรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
 
 แบบ ปย.2  มีส่วนที่ต้องเขียนรายงาน แยกเป็น 7  คอลัมน์  คือ 
  คอลัมน์ 1  “กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการควบคุม”   
ให้กําหนดประเด็นที่จะรายงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานท่ีกําลังประเมิน  ถ้าเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการน้ัน 
รวมท้ังวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งน้ี หน่ึงกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีหลาย
วัตถุประสงค์ 
  คอลัมน์ 2  “การควบคุมที่มีอยู่”  ให้ระบุว่ามีกิจกรรมการควบคุมภายในอะไรบ้างที่ควบคุม
โอกาสการเกิดของปัจจัยเสี่ยง หรือกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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  คอลัมน์ 3  “การประเมินผลการควบคุม”  ให้ระบุว่ากิจกรรมที่ระบุในคอลัมน์ 2  น้ัน  ได้นําไป
ปฏิบัติหรือไม่  ถ้าปฏิบัติแล้วกิจกรรมที่มีอยู่น้ันมีจํานวนเพียงพอ และมีความเหมาะสมหรือไม่ หากมีจํานวน
เพียงพอและมีความเหมาะสมแล้ว ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมช่วยให้ได้รับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่  ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 
   ทั้งน้ี  ถ้ามีระบบการควบคุมภายในและปฏิบัติจริง ผลจากการปฏิบัติได้สร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
  คอลัมน์ 4  “ความเสี่ยงที่มีอยู่”  การรายงานมี 3 กรณี  คือ 
   1)  กรณีกิจกรรมที่ระบุในคอลัมน์ 2  มิได้นําไปปฏิบัติ  ให้ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ 
   2)  กรณีกิจกรรมที่ระบุในคอลัมน์ 2  ได้ปฏิบัติแล้วและมีประสิทธิผล หากพบว่ามีความเส่ียง
ใหม่หรือปัจจัยเสี่ยงใหม่ ให้ระบุว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้ันคืออะไร 
   3)  กรณีกิจกรรมที่ระบุในคอลัมน์ 2  ได้ปฏิบัติแล้วและยังไม่มีประสิทธิผล ให้ระบุความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ 
  คอลัมน์ 5  “การปรับปรุงการควบคุม”  หากเป็นกรณีที่ 3) ให้ระบุว่าจะปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่อย่างไร  หากเป็นกรณีที่ 2) ให้ระบุว่าความเสี่ยงใหม่ ปัจจัยเสี่ยงใหม่น้ัน มีกิจกรรมควบคุมที่ต้อง
มีเพ่ิมขึ้น คืออะไร นอกจากน้ีหากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อย่างไร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การควบคุมน้ันมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
  คอลัมน์ 6  “กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ”  ให้ระบุว่ากิจกรรมในคอลัมน์ 5  มีกําหนดเสร็จเมื่อใด  
รวมถึงผู้ใดที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกิจกรรมน้ัน ๆ  
  คอลัมน์ 7  “หมายเหตุ”  ให้ระบุข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ 
 
 
 ตัวอย่างการเขียนรายงานตามแบบรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2) 
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  ทั้งน้ี  หากการรายงานตามแบบ ปย.2  ได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนแล้ว ถือเป็นการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า CSA  เป็นกระบวนการสร้างความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมของส่วนงานย่อยที่สนับสนุนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ  วิธีการก็คือ นํากิจกรรมของส่วนงานย่อยกับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมน้ันมาเช่ือมโยงกัน แล้วทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานน้ันและประเมินความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 
  วัตถุประสงค์ของ CSA  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในงานได้พิจารณาการปฏิบัติงานของตนเอง 
อย่างแท้จริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม มิฉะน้ัน ผลกระทบของการ
ทํางาน เช่น การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
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  ผลที่จะได้จาก CSA  คือ 
   1) ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและกระบวนการทํางานน้ันๆ  
   2) เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระดับส่วนงานย่อย 
และวัตถุประสงค์ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
   3) สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   4) สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด  
และความซับซ้อนของส่วนงานย่อย 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 





   
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2556 
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แผนการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน  

ปี 2556 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หน้าที่บริหาร
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บายและแผน

บายและแผน
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รงานทั่วไป 
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