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คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดําเนินนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ขององค์กรอย่างต่อเน่ือง  ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล  และการนําระบบ 
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะพัฒนาและวางระบบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2559 ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ทุกระดับ  คณะทํางาน  และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  อีกทั้งเพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ือง และเป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะ/หน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .2559 จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง  
โดยเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย       
และคณะ/หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 

เหตุผลและความจําเปน็ 

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

1. ความเสี่ยง (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
โครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารการจัดการ  การขาดระบบควบคุม ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
องค์กรที่ได้รับผลจากภาคการเมือง ช่ือเสียงขององค์กร  เป็นต้น 
   2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน บุคคลากร หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านน้ีมักเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององค์กร เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของแผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจาก
การทํางาน  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน  สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน  หรือไม่มีการ
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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 
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
การรักษาความลับข้อมูล  รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ  
ไม่ทันสมัย  

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

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

4. การจัดการความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์  
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ
ยอมรับได้การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 
  1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
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
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเส่ียงน้ันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
  4) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น 
 5. การควบคุม  หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

6.  กิจกรรมควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้นเพ่ือ
สร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
  1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ กําหนดขึ้นเพ่ือ
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 
 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. การบริหารความเส่ียงเป็นการดําเนินการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  โดยครอบคลุมพันธกิจ 
ทุกด้าน 
  2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการ
ติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม  และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
  3. การบริหารความเส่ียงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายในด้านต่างๆ 
  4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  5. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
  6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์  
 
ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้วางระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง  4 ด้านของมหาวิทยาลัย  และให้เช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ในประเด็นที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังต่อไปน้ี  
  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
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  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  7) อ่ืนๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
 
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
 1. คณะ/หน่วยงาน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ของคณะ/หน่วยงาน  โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
คณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
 2. ดําเนินการบริหารความเส่ียงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน โดยให้
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หน่วยงาน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน    
ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
 3. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่าง
ต่อเน่ือง  และนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 4. ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ี 5.1 (ข้อ 3) ประกอบการพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยง ปี 59  
 5. ใช้แบบประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบการจัดทําข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มหรือลงในระบบบริหารความเสี่ยง  
 6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง
ต้องดําเนินการวิเคราะห์ทั้ง 7 ด้าน  โดยให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน  ดังต่อไปน้ี 
  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น  ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  6) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
  7) อ่ืนๆ ตามบริบท 
 7. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้
เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map)  ดังน้ี 
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  (L) 
 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น/องคป์ระกอบทีพ่ิจารณาโอการทีจ่ะเกิดความเสี่ยง  (L) 
ความถี่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : 

ปี/ครั้ง) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ ์

การทบทวนการ
ปฏิบัติงาน/สอน
งาน/การฝึกอบรม 

มีการควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบ โดย
ผู้บังคับบญัชา/
หน่วยงานอื่น 

มีระเบียบและคู่มือปฎิบัติ 

สูงมาก 5 1 เดือนต่อครัง้หรือ
มากกว่าต่อเดือน 

เกิดขึ้นเกือบแน่นอน 
(Almost certain) 

มากกว่า  1  ปี มากกว่า 1 เดือน ไม่มีทั้ง  2  อย่างและไม่ถือปฏิบัติ 

สูง 4 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่
เกิน  5  ครั้ง 

น่าจะเกิดเหตุการณ์  
(Likely) 

ทุก  1  ปี ทุก 1 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือ
ปฎิบัติ 

ปานกลาง 3 1 ปีต่อครั้ง เป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Possible) 

ทุก  6  เดือน ทุก 3 สัปดาห์ มีทั้ง  2  อย่าง แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ 

น้อย 2 2-3  ปีต่อครั้ง ไม่น่าเปน็ไปได้ 
(Unlikely) 

ทุก   3  เดือน ทุก 2 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการ
ปฎิบัติตาม 

น้อยมาก 1 4-5 ปีต่อครั้ง  หรือ
มากกว่า 

เกิดขึ้นได้ยาก  (Rare) ทุกเดือน ทุกสัปดาห ์ มีทั้ง  2  อย่างและมีการปฎิบัติ
ตาม 
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ความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร ( C ) 

 
ผลกระทบต่อ

องค์กร 
ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 
งบประมาณ/สูญเสีย

เงิน 
สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อ

ภาพลักษณห์น่วยงาน 
โดยพิจารณาผลการ

สํารวจทศันคติที่ได้รับ/
ข่าวสารจากสือ่มวลชน

ในเชิงลบ 

ชื่อเสียงและภาพลักษณ ์

สูงมาก 5 >  มากกว่า  10  
ล้านบาท 

ทรัพย์สินเสียหาย
ทั้งหมด 

มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  
>  50 % 

ความพึงพอใจ≤ 20% 
หรือ ≥ 5  ข่าว 

พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ  มีผลกระทบ 

สูงมาก 
สูง 4 >  2.5  แสนบาท – 

10  ล้านบาท 
สูญเสียทรัพย์สิน

จํานวนมาก 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

20 – 50  % 
ความพึงพอใจ> 20 – 

40 %หรือ 4 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  สาธารณะ

รับทราบ  ผลกระทบสูง,    
มีการแสดงออกจาก

บุคคลภายนอก 
ปานกลาง 3 >  50,000 – 2.5 

แสนบาท 
ทรัพย์สินสูญเสียหรือ

เสียหาย 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

10-25  % 
ความพึงพอใจ> 40 – 

60 % หรือ 3 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ   ผลกระทบ 

ปานกลาง 
น้อย 2 >  10,000 – 

50,000  บาท 
ทรัพย็สินสูญเสียหรือ

เสียหายน้อย 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

5-10  % 
ความพึงพอใจ> 60 – 

80 % หรือ 2 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  ผลกระทบน้อย 

น้อยมาก 1 ไม่เกิน  10,000บาท เล็กน้อยหรือไม่
กระทบกับทรพัย์สนิ 

มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  
ไม่เกิน  5  % 

ความพึงพอใจ> 80 %  
หรือ  1  ข่าว 

พิสูจน์ไม่ได้,  ผลกระทบ
น้อย 
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ความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร ( C ) 
 

ผลกระทบ 
ต่อองค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 
รายละเอียด จํานวนผู้

ร้องเรียน  
(ต่อเดือน) 

หยุดให้บริการ เหตุการณ์
(นโยบาย) 

ความปลอดภัย/
อันตรายต่อชวีิต 

จํานวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่
ได้รับความเสยีหายหรือ

ผลกระทบ 
สูงมาก 5 เสียหาย

ทั้งหมด 
7 รายขึน้ไป มากกว่า  1  

เดือน 
เสียหายมากทีสุ่ด
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีผู้ตายหลายคนหรือ
เสียหายอย่างต่อเนื่อง

กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งหมดและผูอ้ื่นมากมาย 

สูง 4 เสียหายมาก 5-6 ราย 1 อาทิตย์ – 1 
เดือน 

บรรลเุปา้หมายต่ํา
กว่ามาก 

ตายหรือมีผูบ้าดเจ็บ
สาหสั 

กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่นบางส่วน 

ปานกลาง 3 ต้องให้ความ
สนใจ 

3-5 ราย > 1 วัน ถึง  < 1 
อาทิตย์ 

บรรลนุโยบายต่ํา
กว่าเป้าหมายปาน

กลาง 

มีผู้บาดเจ็บทีต่้อง
ได้รับการรักษาทาง

การแพทย์ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

น้อย 2 น้อย 1-2 ราย ½ - 1 วัน บรรลนุโยบายต่ํา
กว่าเป้าหมาย

เล็กน้อย 

มีผู้บาดเจ็บเลก็น้อย / 
ให้การรักษาเบื้องต้น 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ 

น้อยมาก 1 ไม่สําคญั น้อยกว่า 1 
ราย 

<  ½  วัน นโยบายบรรลุ
เป้าหมาย/บรรลุ
เกินเป้าหมาย 

ไม่ได้รับบาดเจ็บ / 
เหตุเดือดร้อน/เกิด

ความรําคาญ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  เพ่ือระบุถึงตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ  เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยง
ใดมีความสําคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลําดับความสําคัญ โดยแบ่ง 
ความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสําคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง),  
ตํ่า 1-5 (สีเขียว)  ตามภาพ 
 

 
 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้คณะ/หน่วยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูง-สูงมาก (ในกรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะนําความเสี่ยงที่อยู่ในระดับอ่ืนๆ เช่น ปานกลาง 
และต่ํา มาทําบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น  คณะ/หน่วยงานต้องมีมติรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน) 
 
 9. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานความเสี่ยงของหน่วยงานต้องดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน และรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงาน ตามปฏิทินการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะ/หน่วยงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังน้ี 
 
 
 
 
 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

 ตํ่า  1-5 
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ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะ/หน่วยงาน   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วันที ่ กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช ้
ในการดําเนินงาน 

 26 ต.ค.58 1. เผยแพร่นโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน ปี 2559 แกค่ณะทํางานบรหิารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจําคณะ/หน่วยงาน 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ปี 59 

1 ธ.ค.58 คณะ/หน่วยงาน จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง ดงันี ้
1. แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงาน และบันทึกคําส่ังแต่งตัง้ ลงในระบบบริหารความ
เส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
(ตามยทุธศาสตร์)  

 2. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุ ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง/ประเมิน
โอกาส ผลกระทบ ความรุนแรง/จดัอันดับความเส่ียงลงในระบบ
บริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  
Management) และบันทึกลงในระบบบรหิารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 1 
- แบบฟอร์ม ERM 2 

 3. จดัทําแผนบริหารความเส่ียง( ERM3) ในระบบบริหารความ
เส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 3 

 4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความ
เส่ียง งวดกอ่น (ERM 4) ในระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 4 ปี58 

31 มี.ค.59 1. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  
รอบ  6  เดือน  ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) และรายงานต่อ
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 6 เดือน 

27 มิ.ย.59 1. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  
รอบ  9  เดือน  ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) และรายงานต่อ
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 9 เดือน 

15 ส.ค.59 1. จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์มติดตาม ปย.2  

 2. จดัทํารายงานผลการความคุมภายใน (ปย 1, ปย 2, ผนวก ก, 
ผนวก ข,) ในระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
ERM (E-Risk  Management) และรายงานตอ่ผู้บริหารคณะ/
หน่วยงาน 
 
 

- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 
- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 
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11 

วันที ่ กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช ้
ในการดําเนินงาน 

 3. ทบทวนปรับแผนบริหารความเส่ียง ERM 3 (โดยพิจารณาผล
การประเมินภาคผนวก ก และ ข และ ปย.2 รว่มกับผลการ
ดําเนินงาน จาก ERM 5) 

- แบบฟอร์ม ERM 3 

26 ก.ย.59 1. รายงานผลการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  รอบ  12  
เดือน    
ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-
Risk  Management) และรายงานต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 12 เดือน 

 2. จดัทําสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และรายงานต่อ
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อนําข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 3. จดัทําสรุปผลการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายในเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านกองแผนงาน 

- แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 4. จดัทํารูปเล่มรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ประจําปี 2559 ส่งมหาวิทยาลัยและสํานักตรวจสอบ
ภายใน 

- ตามองค์ประกอบรูปเล่ม
รายงานที่มหาวทิยาลัยกําหนด

ต.ค.-ธ.ค.59 1. รับการตรวจประเมินการบรหิารความเส่ียงและการความคุม
ภายในจากสํานักตรวจสอบภายใน 

เล่มรายงานผลการบริหาร 
ความเส่ียงฯ คณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ  ระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จะปิดระบบฯตามปฏิทินการดําเนินงานบรหิารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน  คณะ/หน่วยงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หากหน่วยงานใดไม่ทําการรายงานผล
ตามปฏิทิน  ต้องทําหนงัสือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดระบบเพื่อดาํเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 
      10. สรุปแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ       

พ.ศ.2559 
 

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์มการควบคุมภายใน หมายเหตุ 
ERM 1 แ บ บ ร า ย ง า น
สภาพแวดล้อมองค์กร 

ภ า ค ผ น ว ก  ก  แ บ บ ป ร ะ เมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ 
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แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์มการควบคุมภายใน หมายเหตุ 
ERM 2 แบบรายงานการวิเคราะห์/
ประเมินความเสี่ยง 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน 

ในกรณีที่คณะ/หน่วยงาน
เห็นว่าแบบฟอร์มภาคผนวก 
ข ของม.ไม่ครบคลุมพันธกิจ
ขอ งห น่ วย งาน    คณ ะ /
ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเพ่ือให้
คลอบคลุ ม เหมาะสม กับ
คณะ/หน่วยงานได้ 

ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ปย .1แบบรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม 

 

ERM 4 แบบติดตามการบริหาร 
ความเสี่ยง งวดก่อน 

ปย.2 แบบรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

ERM 5 แบบรายงานความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

แบบติดตาม ปย.2 แบบติดตามการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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 11. 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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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 เพ่ือให้การกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในดําเนินไป
อย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เพ่ือทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี  
 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการกํากับการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ (อธิการบดี) 

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะ/หน่วยงาน 

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

1. ส่งเสริมให้มกีารบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
2. ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารความเส่ียง และแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการกํากับการบริหาร 
ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

1. กํากับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบรหิารความเส่ียงโดยกาํหนด
หลักการ แนวทางการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลัย 
2. ให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรงุการดําเนินงาน
บริหารความเส่ียง ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. กํากับ ตดิตามผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
บริหารความเส่ียงมหาวทิยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ 

ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ 

ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ 

คณะทํางานฝ่ายต่างๆ คณะทํางานฝ่ายต่างๆ คณะทํางานฝ่ายต่างๆ 

คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
คณบดี 

สํานักตรวจสอบภายใน 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.  อธิการบด ี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในและสร้าง

ความเข้าใจ ใหย้ึดเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนการดําเนนิงานบริหารความเส่ียงให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว ้
3. มีความเข้าใจถึงความเส่ียงทีอ่าจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทําให้
มั่นใจว่ามกีารดาํเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเส่ียงนั้น ๆ 
4. ให้ความเห็นชอบ แผน - ผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน  และใหข้อเสนอแนะจนมั่นใจวา่มีระบบ 
การบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได้ 
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้เกีย่วข้อง หน้าที่
และความรับผิดชอบภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
6. เสนอรายงานแผน-ผล การบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการกํากับฯ 
และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

4 . คณ ะกรรมการอํ าน วยการ
บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัย 

1. พจิารณาและกําหนดนโยบาย โครงสร้าง หลักเกณฑ์ แนวทาง และกรอบ
การจดัวางระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในและแนวทางการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
3. มีความเข้าใจถึงความเส่ียงทีอ่าจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทําให้
มั่นใจว่ามกีารดาํเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเส่ียงนั้น ๆ 
4. วเิคราะห์ ระบุ  สอบทาน ตดิตาม และประเมินผลการบรหิารความเส่ียง
ในภาพรวม ตลอดจนบูรณาการความเส่ียงที่เกีย่วข้องกันอย่างเหมาะสมทั่ว
ทั้งองค์กร 
5. ให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารงานความเส่ียงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 
6. นําแผนการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้อง กับ
หลักการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร 
7. กํากับ ตดิตาม ผลการดําเนนิงานบริหารความเส่ียง 
8. กาํหนดแนวทางการติดตาม การประเมินความคืบหน้าในบริหารความ
เส่ียงของมหาวทิยาลัย 
9. พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ และสนับสนุน  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารความเส่ียง ให้เป็นเครือ่งมือสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน และส่งเสริม
ศักยภาพการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ทบทวน สอบทานแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานรายด้าน 
2. วิเคราะห์  ระบุความเส่ียง และบูรณาการแผนบริหารความเส่ียงจาก
หน่วยงาน เป็นแผนบริหารความเส่ียง  ระดับมหาวิทยาลัยรายด้าน  ตาม
กระบวนการ COSO-ERM  เสนอต่อกรรมการอํานวยการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในมหาวิทยาลัย   
3. ติดตามการดําเนินงาน และประเมินความคืบหน้าในบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในรายด้าน  
4. พิจารณาและประเมิน ความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
การจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน และให้ข้อแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
จัดการความเส่ียง เสนอต่อกรรมการอํานวยการบริหารความเส่ียงฯ 
5. รายงานผลการบริหารความเส่ียง เสนอมาตรการจัดการความเส่ียง และ
ควบคุมภายในที่พบในแต่ละด้าน  เสนอต่อกรรมการอํานวยการบริหารความ
เส่ียงฯ 
6. เสนอหลักการ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารความเส่ียง  และ
ควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในคณะ/หน่วยงาน 

1. ส่งเสริมให้มกีารบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในคณะ/หน่วยงาน 
2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน คณะ/
หน่วยงาน 

7. คณบดี/ผู้อํานวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะ/หน่วยงาน 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
4.  ติดตามการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของคณะ/
หน่วยงาน 

8. คณะทํางานการบริหารความ
เส่ียง และควบคุมภายในคณะ/
หน่วยงาน 

1. นํานโยบาย แนวทางการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบัติ ทั่วทั้งหน่วยงาน 
2. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุ และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน ตามแนวทาง COSO-ERM 
3. นําแผนการบริหารความเส่ียงไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร กํากับติดตาม 
และขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียงหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระดับ
มหาวิทยาลัย  
4. พิจารณาและประเมิน ความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน 
5 . ให้ ข้อแนะนํ าเพื่ อปรับปรุงแก้ ไขการจัดการความเส่ียง เสนอต่อ
กรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 

18 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6. จัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนจัดการความเสี่ยงที่

เห ลืออยู่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯคณะ/หน่วยงาน/คณะกรรมการบริหาร
คณะ/หน่วยงาน 

9. สํานักตรวจสอบภายใน 1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมภายใน 
2. ตรวจสอบ  และรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจว่า ดําเนินการตามวิธีที่หน่วยงานกําหนดหรือไม่  
3. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
4. จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ 
ปส.) เสนอต่ออธิการบดี 

10. กองแผนงาน 1. ประสานงาน การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดทําร่างแผนปฏิบัติงาน  แผนบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน  ร่างสรุปการประเมินผลการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมขอเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงฯ และเสนอคณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
3. จัดทํานโยบายความเส่ียง กรอบและกระบวนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน  และเสนอคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเพื่ออนุมัติ 
4. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยต่อ
คณะกรรมการกํากับความเส่ียง/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5. ให้การสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 
6. ประสานงานกับหน่วยงานย่อย เพื่อติดตามการประเมินและแก้ไขวิธี
ควบคุม 
7. พัฒนากระบวนการและกลไกในการส่ือสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  เป็นกระบวนการการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆเพ่ือหาแนวทางมาตรการควบคุมหรือแนวทาง 
ในการป้องกันแก้ไข หรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง 
มีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียง
ขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน 
ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 ดังน้ัน  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  
 
 
  ขั้นตอนท่ี 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 ของคณะ 
 

แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน 

คณะ………………………… 
ณ วันที ่....... เดือน ........................ พ.ศ. …………. 

 ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  
(เป้าประสงค์) 

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ์
ของกิจกรรมหลัก 

1) การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใตก้ารจดัการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของชาติและ
สากลรวมทัง้เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่าน
การรับรองของสภาวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

จัดทําหลักสูตรให้ได้ 
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
และสภาวิชาชีพ 

เพื่อให้หลักสูตรมี
มาตรฐานตามกรอบ 
TQF ไดร้ับการรองจาก 
สกอ. และสภาวิชาชีพ  

1.2) อาจารย์มทีักษะและ
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสําคัญ สามารถบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย บรกิาร
วิชาการ และทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่าง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการพัฒนาอาจารย์
เพื่อจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
ทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ในรูปแบบต่างๆที่
หลากหลายและ
สามารถบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการ
จัดการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม  

1.3) อาจารย์ทีป่รึกษามี
บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อการให้คําปรกึษาทั้งในด้าน
การเรียน กิจกรรม และการ
ดํารงชีวิตของนสิิต 

จัดทําคําส่ังแตง่ตั้งอาจารย์
ที่ปรกึษาและกาํหนด
ตารางเวลาในการพบปะ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรกึษา
และนิสิต 

เพื่อให้นิสิตรับทราบว่า
อาจารยท์่านใดเป็นที่
ปรึกษาและเข้ารับการ
ให้คําปรกึษาจาก
อาจารยท์ี่ปรกึษาของ
ตนเองได้อย่างถกูต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ERM 1
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ERM 1 การรายงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน 
หน่วยงาน …………………. 

ณ วันที ่....... เดือน ........................ พ.ศ. …………. 
 

ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  
(เป้าประสงค์) 

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ์
ของกิจกรรมหลัก 

1) พัฒนาระบบการจดัการเรยีน
การสอนเพื่อใหไ้ด้บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ 

1.1) นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

1.1.1 จัดทําระบบความ
ต้องการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปของนิสิต
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

เพื่อให้การลงทะเบียน
เรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปครบตามโครงสร้าง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

  
 
  ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง   
  ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม 
ERM 2  รายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง  

 
 

 

ERM 1
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โดย   
 - การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงให้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/
หน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพิจารณากระบวนการขั้นตอนหลักในการดําเนินงาน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ให้ครอบคลุมประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังต่อไปน้ี  
  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  7) อ่ืนๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 - การระบุปัจจัยเสี่ยง  เมื่อวิเคราะห์และสามารถระบุความเสี่ยงแล้วให้พิจารณาประกอบด้วยว่า
ความเสี่ยงที่ระบุน้ันเกิดจากสาเหตุใด ปัจจัยใด  ทั้งน้ีให้พิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
  

 ทั้งน้ี  ให้คณะ/หน่วยงานวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยนํา 1) ผลการปฏิบัติราชการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายที่ กําหนดไว้  
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2557 โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู่ให้พิจารณานํามาควบคุมอย่างต่อเน่ือง   
  - การระบุประเภทความเส่ียง  คือ การระบุความเส่ียงว่าเป็นความเสี่ยงชนิดใด  ซึ่งประเภทความ
เสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประเภท  ดังน้ี 
   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการบรรลุ พันธ
กิจ เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ขององค์กร  เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร 
   2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  เป็นความเสี่ยงที่ เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน  บุคคลากร  หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องค์กรต้อง
เผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล   
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่ เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย 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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง  โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
   1. การประเมินโอกาสท่ีจะเกิด  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่
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จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ทั้งน้ีให้คณะ/หน่วยงานประเมินความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
จากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะ/หน่วยงาน เมื่อได้ข้อยุติ ให้นําโอกาสที่ได้ ลงใน ERM 2 สดมภ์ (9) 
   2. การประเมินผลกระทบ  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ทั้งน้ีให้คณะ/หน่วยงานประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน เมื่อได้ข้อยุติและผลกระทบ ลงใน ERM 2 สดมภ์ (10) 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กําหนดเกณฑ์
การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลกระทบขนาดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ดังน้ี 
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เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เปน็ความเสี่ยง  (L) 
 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น/องคป์ระกอบทีพ่ิจารณาโอการทีจ่ะเกิดความเสี่ยง  (L) 
ความถี่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : 

ปี/ครั้ง) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ ์

การทบทวนการ
ปฏิบัติงาน/สอน
งาน/การฝึกอบรม 

มีการควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบ โดย
ผู้บังคับบญัชา/
หน่วยงานอื่น 

มีระเบียบและคู่มือปฎิบัติ 

สูงมาก 5 1 เดือนต่อครัง้หรือ
มากกว่าต่อเดือน 

เกิดขึ้นเกือบแน่นอน 
(Almost certain) 

มากกว่า  1  ปี มากกว่า 1 เดือน ไม่มีทั้ง  2  อย่างและไม่ถือปฏิบัติ 

สูง 4 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่
เกิน  5  ครั้ง 

น่าจะเกิดเหตุการณ์  
(Likely) 

ทุก  1  ปี ทุก 1 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือ
ปฎิบัติ 

ปานกลาง 3 1 ปีต่อครั้ง เป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Possible) 

ทุก  6  เดือน ทุก 3 สัปดาห์ มีทั้ง  2  อย่าง แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ 

น้อย 2 2-3  ปีต่อครั้ง ไม่น่าเปน็ไปได้ 
(Unlikely) 

ทุก   3  เดือน ทุก 2 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการ
ปฎิบัติตาม 

น้อยมาก 1 4-5 ปีต่อครั้ง  หรือ
มากกว่า 

เกิดขึ้นได้ยาก  (Rare) ทุกเดือน ทุกสัปดาห ์ มีทั้ง  2  อย่างและมีการปฎิบัติ
ตาม 
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เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   
 

ผลกระทบต่อ
องค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 
งบประมาณ/สูญเสีย

เงิน 
สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อ

ภาพลักษณห์น่วยงาน 
โดยพิจารณาผลการ

สํารวจทศันคติที่ได้รับ/
ข่าวสารจากสือ่มวลชน

ในเชิงลบ 

ชื่อเสียงและภาพลักษณ ์

สูงมาก 5 >  มากกว่า  10  
ล้านบาท 

ทรัพย์สินเสียหาย
ทั้งหมด 

มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  
>  50 % 

ความพึงพอใจ≤ 20% 
หรือ ≥ 5  ข่าว 

พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ  มีผลกระทบ 

สูงมาก 
สูง 4 >  2.5  แสนบาท – 

10  ล้านบาท 
สูญเสียทรัพย์สิน

จํานวนมาก 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

20 – 50  % 
ความพึงพอใจ> 20 – 

40 %หรือ 4 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  สาธารณะ

รับทราบ  ผลกระทบสูง,    
มีการแสดงออกจาก

บุคคลภายนอก 
ปานกลาง 3 >  50,000 – 2.5 

แสนบาท 
ทรัพย์สินสูญเสียหรือ

เสียหาย 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

10-25  % 
ความพึงพอใจ> 40 – 

60 % หรือ 3 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ   ผลกระทบ 

ปานกลาง 
น้อย 2 >  10,000 – 

50,000  บาท 
ทรัพย็สินสูญเสียหรือ

เสียหายน้อย 
มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  

5-10  % 
ความพึงพอใจ> 60 – 

80 % หรือ 2 ข่าว 
พิสูจน์ได้,  ผลกระทบน้อย 

น้อยมาก 1 ไม่เกิน  10,000บาท เล็กน้อยหรือไม่
กระทบกับทรพัย์สนิ 

มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด  
ไม่เกิน  5  % 

ความพึงพอใจ> 80 %  
หรือ  1  ข่าว 

พิสูจน์ไม่ได้,  ผลกระทบ
น้อย 
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เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   
 

ผลกระทบ 
ต่อองค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 
รายละเอียด จํานวนผู้

ร้องเรียน  
(ต่อเดือน) 

หยุดให้บริการ เหตุการณ์
(นโยบาย) 

ความปลอดภัย/
อันตรายต่อชวีิต 

จํานวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่
ได้รับความเสยีหายหรือ

ผลกระทบ 
สูงมาก 5 เสียหาย

ทั้งหมด 
7 รายขึน้ไป มากกว่า  1  

เดือน 
เสียหายมากทีสุ่ด
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีผู้ตายหลายคนหรือ
เสียหายอย่างต่อเนื่อง

กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งหมดและผูอ้ื่นมากมาย 

สูง 4 เสียหายมาก 5-6 ราย 1 อาทิตย์ – 1 
เดือน 

บรรลเุปา้หมายต่ํา
กว่ามาก 

ตายหรือมีผูบ้าดเจ็บ
สาหสั 

กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่นบางส่วน 

ปานกลาง 3 ต้องให้ความ
สนใจ 

3-5 ราย > 1 วัน ถึง  < 1 
อาทิตย์ 

บรรลนุโยบายต่ํา
กว่าเป้าหมายปาน

กลาง 

มีผู้บาดเจ็บทีต่้อง
ได้รับการรักษาทาง

การแพทย์ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

น้อย 2 น้อย 1-2 ราย ½ - 1 วัน บรรลนุโยบายต่ํา
กว่าเป้าหมาย

เล็กน้อย 

มีผู้บาดเจ็บเลก็น้อย / 
ให้การรักษาเบื้องต้น 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ 

น้อยมาก 1 ไม่สําคญั น้อยกว่า 1 
ราย 

<  ½  วัน นโยบายบรรลุ
เป้าหมาย/บรรลุ
เกินเป้าหมาย 

ไม่ได้รับบาดเจ็บ / 
เหตุเดือดร้อน/เกิด

ความรําคาญ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย 
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   มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้กําหนด
เกณฑ์การประเมินค่าระดับความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ดังน้ี 
 
    แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือระบุถึงตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ 
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) 
 

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

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

ตํ่า  1-5 



                                                                           คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

29 

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ERM2) ของคณะ 
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ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ERM2) ของหนว่ยงาน 

 
 
  ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
   การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง คือ การกําหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดการความเส่ียง  โดยขั้นการประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง คณะ/หน่วยงานจะทราบแล้วว่า ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่ อยู่ในระดับที่คณะ/หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้คณะ/หน่วยงานจําต้องหา
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  โดยให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาโดยวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย ของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่จะ
นํามาบริหารความเสี่ยง ว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่  งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อพิจารณา
รอบคอบและเลือกกิจกรรม/โครงการได้แล้วให้คณะ/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์มการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3)  
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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 3  ข้อ 4) 
  5. ระบุตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่นํามาบริหารความเสี่ยง ลงใน
แบบ ERM 3  ข้อ 5) 
  6. ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากากรดําเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือบริหารความเส่ียง 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  
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   2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  
    3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันไม่
สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ันไปอยู่นอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน       
   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 และระดับความเส่ียง 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 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3) ของคณะ 
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 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3) ของหน่วยงาน 

 
  
  ขั้นตอนท่ี 5 การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
   มหาวิทยาลัยกําหนดการดําเนินการสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทุก 3 เดือน ตามแผนงานการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  ดังน้ี 
 
   การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
    การติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1. ติดตามผลการจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดก่อน โดยใช้
แบบฟอร์มติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดก่อน (ERM 4) 
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    โดยในการติดตาม ให้คณะ/หน่วยงาน นํากระบวนงานหลัก/กิจกรรม/โครงการที่มีความ
เสี่ยงเหลืออยู่จากแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน มารายงานสถานะการจัดการความเสี่ยงในแบบ ERM 4 
สดมภ์ (5) พร้อมข้อมูลวิธีการติดตามการดําเนินงานโดยใช้สัญลักษณ์ใต้ตารางในการแสดงสถานะการ
ดําเนินงาน ลงในแบบ ERM 4 สดมภ์ (6) และปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานลงในแบบ ERM 4 สดมภ์ (7) 
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์ติดตามผลการจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง  
งวดก่อน (ERM 4) 

 
 

2. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ
12 เดือน โดยใช้แบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    
(ERM 5) ในการติดตาม  
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    โดยเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่จะนํามาบริหาร
ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแบบ ERM 3 แผนบริหารความเส่ียงให้คณะ/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 
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     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 
และระดับความเส่ียงจากแผนภูมิความเสี่ยง ว่า ณ ช่วงเวลารายงานน้ัน โอกาส ผลกระทบ ที่เกิดความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยงลดหรือไม่อย่างไร 
 
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM 5) ของคณะ 
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  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM 5) ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

39 

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) 
 
 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 
  “การประเมินความเส่ียง”  คือ  การระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ใน
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
โดยทั่วไป เช่น การกําหนดนโยบายและแผนงานที่แสดงทิศทางของหน่วยงาน การกําหนดขอบเขตของอํานาจ
ที่มอบให้แก่บุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และสื่อสารให้ทราบทั่วกัน  การสอบทานการปฏิบัติงาน
และสถานการณ์ที่จําเป็นต้องติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายตามแผนงานและวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มีสาระสําคัญ  การจัดทําหลักฐานที่เป็น
เอกสารหรือหนังสือเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบและอ้างอิงได้ 
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 องค์ประกอบที่ 4  :  สารสนเทศและการสื่อสาร 
  “สารสนเทศ”  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  และมีความน่าเช่ือถือ   
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) ตาม
รายละเอียดแบบฟอมร์ ดังน้ี 
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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
ความซับซ้อนของส่วนงานย่อย) และส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม่  กรณีไม่เพียงพอ  
ไม่เหมาะสม  ให้เสนอว่าควรเพ่ิมเติม ควรปรับปรุงอย่างไร  โดยให้คํานึงถึงความสามารถในทางปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไป 
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   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 วันที ่........เดือน..................... พ.ศ. ………….. 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพือ่ให้เกิด
ทัศนคติที่ดีตอ่การควบคุมภายใน โดยให้ความสําคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน มกีารบริหารจัดการที่สอดคล้องกบัหลักธรร
มาภิบาลมีการกาํหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่
ถูกตอ้งและที่ไมถู่กตอ้งรวมทัง้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
มีการจดัโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาและ
บุคลากรเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่รวมทัง้มคีวามรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 
 

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยให้ความสําคัญในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศคติที่ดีโดยทุกหน่วยงานต้องจดัทํา
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลซ่ึงทุก
หน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและมีทักษะในการทํางาน
อย่าง 

2. การประเมินความเสี่ยง 
หน่วยงานมกีารกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกันในการที่จะ
ทํางานให้สําเรจ็ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
กําหนดไว้ และผู้บริหารมีกระบวนการในการระบุความ
เส่ียง ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน มกีารวิเคราะห์ความเส่ียงและการกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเส่ียง 
ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 
 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงในภาพรวมของหนว่ยงานได้มีการ
นําระบบการบรหิารความเส่ียงที่เป็นสากลมาใช ้โดย
กระบวนการในการกําหนดวตัถปุระสงค์ การระบุปัจจัย
เส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง การกําหนดวิธกีารควบคุม
เพื่อป้องกันความเส่ียง  
มีความชัดเจนในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่
ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถประเมินความเส่ียง 

แบบ ปย.1
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
หน่วยงานมกีารปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่
ทําให้มั่นใจว่าเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามที่
ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเหน็ความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมดัระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอ 

ในภาพรวมมกีิจกรรมควบคุมทีส่อดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเส่ียง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบัตงิานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกํากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามในระดบัที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน 
ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการส่ือสารไปยงัฝ่าย
บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รบัข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับ 
ที่เหมาะสมเพียงพอ 

ในภาพรวมหน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมระหว่างหนว่ยงานและสํานักงานทกุแห่ง 
รวมทัง้จัดหารูปแบบการส่ือสารที่ชัดเจน ทันเวลาและ
สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทัง้ได้จดัทําส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. การติดตามประเมินผล 
หน่วยงานมกีารประเมินผลแบบรายครัง้ เป็นครั้งคราว 
กรณพีบจุดออ่นหรือข้อบกพร่องมีการกําหนดวธิีปฏิบัติ
เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมี
การวินจิฉัยส่ังการใหด้ําเนินการแก้ไขขอ้บกพรอ่งทันที 
รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบตัิงาน
ตามปกตขิองฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในระดับที่เหมาะสมเพยีงพอ 

ผู้บริหารมีการตดิตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทัง้มีการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจดัทํา
รายงานพร้อมขอ้เสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่ัง
การแก้ไขและกาํหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีต่อไป 
โดยสรุปในภาพรวมการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

คณะ ก  มีโครงสร้างการควบคุมภายใน  ทั้ง  5  องค์ประกอบของการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอ  แต่อย่างไรก็
ตาม  ยังคงต้องมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ  อย่างสม่ําเสมอ  เพื่อการป้องกันไม่ให้
เกิดปัจจัยเส่ียงขึ้น 

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

ตําแหน่ง.............คณบดี........................................ 
วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. ................ 
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 2. ให้คณะ/หน่วยงาน ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นํา
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละ
เรื่องหรือแต่ละกิจกรรมโดยสร้างแบบสอบถามเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ใน ภาคผนวก ข เพ่ือให้ทราบความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยในภาคผนวก ข ของมหาวิทยาลัย
จะประกอบด้วยแบบสอบถาม 9 ชุด  ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านนโยบายและการบริหาร สําหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน
นโยบายและการบริหาร 
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามด้านทรัพยากร สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงิน และงบประมาณด้านพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 
     1.การเงินและงบประมาณ 
     2. ด้านทรัพย์สนิ   
     3. ด้านพัสดุ 
     4. ด้านการผลิต (เฉพาะหน่วยงานที่ผลผลิตที่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่นิสิต/บัณฑิต  เช่น  
      ศูนย์หนังสือ (ยูนิเพียว) สํานักพิมพ์ คณะเภสชัศาสตร์) 
     5. ด้านบุคลากร  
     6. ด้านระบบสารสนเทศ 
     7. ด้านอาคารสถานที ่

ชุดที่ 3  แบบสอบถามด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านธรรมาภิบาล 
ชุดที่ 5  แบบสอบถามด้านเหตุการณ์ภายนอก 
ชุดที่ 6  แบบสอบถามด้านการจัดการเรียนการสอน 
ชุดที่ 7  แบบสอบถามด้านการวิจัย 
ชุดที่ 8  แบบสอบถามด้านการบริการวิชาการ  
ชุดที่ 9  แบบสอบถามด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  
เมื่อประเมินภาคผนวก ข เสร็จจะทราบทราบความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน  ให้นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ภาคผนวก ข มาเขียนรายงานในแบบรายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (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 โดยระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กําลังประเมิน  ถ้าเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการน้ัน 
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งน้ี หน่ึงกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีหลาย
วัตถุประสงค์ 
  คอลัมน์ 2  “การควบคุมที่มีอยู่”  ให้ระบุว่ามีกิจกรรมการควบคุมภายในอะไรบ้างที่ควบคุม
โอกาสการเกิดของปัจจัยเสี่ยง หรือกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 



คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
46 

  คอลัมน์ 3  “การประเมินผลการควบคุม”  ให้ระบุว่ากิจกรรมท่ีระบุในคอลัมน์ 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 หากพบว่ามีความเสี่ยง
ใหม่หรือปัจจัยเสี่ยงใหม่ ให้ระบุว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้ันคืออะไร 
   3)  กรณีกิจกรรมท่ีระบุในคอลัมน์ 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 
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 ตัวอย่างการเขียนรายงานตามแบบรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2) 

  
ทั้งน้ี  หากการรายงานตามแบบ ปย.2  ได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนแล้ว ถือเป็นการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมของส่วนงานย่อยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
ระดับหน่วยงาน วิธีการก็คือ นํากิจกรรมของส่วนงานย่อยกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมน้ันมาเช่ือมโยงกัน แล้ว
ทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานน้ันและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  ซึ่งผลที่จะได้จากการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) คือ 
   1) ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและกระบวนการทํางานน้ันๆ  
   2) เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระดับส่วนงานย่อย 
และวัตถุประสงค์ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
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   3) สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   4) สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด  
และความซับซ้อนของส่วนงานย่อย 
 
 

3. ใหค้ณะ/หน่วยงาน จัดทําแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปย.2) ซึง่การจัดทํารายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน จะทําให้คณะ/
หน่วยงาน ทราบว่ามีการประเด็นความเสี่ยงใดที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมา ตาม
แบบฟอร์มดังน้ี 
 

 
 
วิธีการกรอกแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบติดตาม 
ปย.2)   
 1. ระบุช่ือคณะ/หน่วยงาน ที่จัดทําแบบติดตาม ปย.2 
 2. ระบุวัน เดือน พ.ศ. สุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. คอลัมน์ (1) ให้ระบขุ้อมูลตามแบบ ปย.2 และคอลัมน์ (1) 
 4. คอลัมน์ (2)  ให้ระบขุ้อมูลตามแบบ ปย.2 และคอลัมน์ (4) 
 5. คอลัมน์ (3)  ให้ระบขุ้อมูลเป็นช่วงระยะเวลาที่จะทําการตดิตาม 
 6. คอลัมน์ (4)  ให้ระบขุ้อมูลตามแบบ ปย.2 และคอลัมน์ (5) 
 7. คอลัมน์ (5) ให้ระบขุ้อมูลตามแบบ ปย.2 และคอลัมน์ (6) 
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 8. คอลัมน์ (6) ให้ระบขุ้อมูลผลการดําเนินการควบคุมภายในวา่ ณ วันที่ตดิตามการดําเนินงานอยู่ใน
สถานะใด  ดําเนินการถึงไหน เป็นต้น 
 9. คอลัมน์ (7)  ให้ระบขุ้อมูลวธิีการติดตาม  วธิีการดําเนินการ  และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกีย่วขอ้ง 
หรือสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน หรอื ขอ้คิดเห็นในการดําเนินงาน 
 10. ชื่อผู้รายงาน  คือ หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด  พร้อมระบุตําแหน่งและวันที่รายงาน 
 
ตัวอย่างการจัดทําแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปย.2) 
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บทท่ี 4 
     เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โดยตามประกาศ ข้อ 6 เรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์  มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยระบบบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน (E-Risk) น้ันเป็นระบบฯท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP ใช้งานผ่าน Internet โดยเรียกใช้ผ่าน 
UPL www. e-risk.msu.ac.th    
 

 
 
ซึ่งระบบฯจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน   และแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความ
เสี่ยง  และควบคุมภายใน   มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฯให้มีรูปร่างเหมือนแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เป็นกระดาษ  เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคย  โดยผู้ใช้ระบบสามารถกรอกข้อมูลลง
ในระบบฯ ได้เหมือนกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ  แต่ข้อมูลใดที่มีความซ้ําซ้อนกัน  ระบบฯ
จะทําการกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน  ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน  ลดเวลาในการทํางาน และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และ
ผู้ใช้ระบบฯ อ่ืนๆ เช่น  ผู้บริหาร   ให้ง่ายในการทํางานหรือใช้งาน   อีกทั้งยังเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถ



                                                                           คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

51 

ตรวจสอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของทั้งคณะ/หน่วยงาน  และของมหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบผ่าน
ระบบฯก่อนลงตรวจที่คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย  ได้สะดวกย่ิงขึ้น 
 ทั้งน้ี  เพ่ือให้ผู้ ใช้งานทั้ งในระดับคณะ/หน่วยงาน  ระดับมหาวิทยาลัย  และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบได้ตามความต้องการ  ผู้พัฒนาระบบจึงได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   ซึ่ งสามารถ  download ได้ที่ เอกสาร Download หน้าเวปไซด์ 
www.plan.msu.ac.th   
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แผนการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



54



55



56



   
 

 
 
 
 
 

 
ปฏิทินการดําเนนิงานบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2559 
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ปฏิทินการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ผู้รับผิดชอบ วันที ่ กิจกรรม 

  
16 ต.ค.58 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของ

มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอํานวยการ/ 
ฝ่ายเลขานุการ 

22 ต.ค.58 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการอํานวยการ/ 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

22 ต.ค.58 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี/ฝ่ายเลขานุการ 

22 ต.ค.-9 พ.ย.
58 

ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2559 
/เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อ
คณะ/หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง ในปี 59 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

6 พ.ย.58 คณะกรรมการการความเสี่ยงฯแต่ละด้าน วิเคราะห์ ระบุ 
ประเมินความเสี่ยง/จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง งวดก่อน (ERM 4) 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

10 พ.ย.58 จัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี 59 คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

16 พ.ย.58 เสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 59 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

28 พ.ย.58 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการกํากับ 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

30 ม.ค.59 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

16 ก.พ.59 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯต่อคณะ/หน่วยงาน หรือ
มอบหมายผู้รบัผิดชอบดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

อธิการบดี/คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ฝ่าย
เลขานุการ 

1 มี.ค.59 กํากับติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงฯ (ERM-5) รอบ 6 เดือน  จากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ แต่ละด้าน   

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

13 มี.ค.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 
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ผู้รับผิดชอบ วันที ่ กิจกรรม 

  
29 เม.ย.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

24 พ.ค.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ต่อ
สภามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 

คณะกรรมการกํากับ 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ/
คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

1 มิ.ย.59 กํากับติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงฯ (ERM-5) รอบ 9 เดือน  จากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ  แต่ละด้าน   

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

10 มิ.ย.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ  เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

29 ก.ค.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

15 ส.ค.59 ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก,
ภาคผนวก ข) และจัดทํา ปอ.1,ปอ.2,ปอ3 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

1 ก.ย.59 กํากับติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ  รอบ 
12 เดือน  จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละด้าน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

12 ก.ย.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ  

กองแผนงาน 

23 ก.ย.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ฝ่ายเลขานุการ 

28 ต.ค.59 รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน  และ
สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะมาจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2560 

กองแผนงาน 

ต.ค.-ธ.ค.59 รับการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการความคุม
ภายในจากสํานักตรวจสอบภายใน   

กองแผนงาน 

ภายใน ธ.ค.58 จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ส่ง สตง.  สกอ.  และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กองแผนงาน 
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แผนการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน  

ปี 2559 
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ปฏิทินการดําเนนิงานบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน  

ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วันที ่ กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช ้
ในการดําเนินงาน 

 26 ต.ค.58 1. เผยแพร่นโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ปี 2559 แก่คณะทํางานบรหิารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจําคณะ/หน่วยงาน 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ปี 59 

1 ธ.ค.58 คณะ/หน่วยงาน จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง ดงันี ้
1. แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน และบันทึกคําส่ังแตง่ตั้ง ลงในระบบบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
(ตามยทุธศาสตร์)  

 2. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุ ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง/ประเมินโอกาส 
ผลกระทบ ความรุนแรง/จัดอันดับความเส่ียงลงในระบบบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) และบันทึกลง
ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  
Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 1 
- แบบฟอร์ม ERM 2 

 3. จดัทําแผนบริหารความเส่ียง( ERM3) ในระบบบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 3 

 4. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง งวด
ก่อน (ERM 4) ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM 
(E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์ม ERM 4 ปี58 

31 มี.ค.59 1. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  รอบ  6  
เดือน  ในระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-
Risk  Management) และรายงานต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 6 เดือน 

27 มิ.ย.59 1. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  รอบ  9  
เดือน  ในระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-
Risk  Management) และรายงานต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 9 เดือน 

15 ส.ค.59 1. จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ERM (E-Risk  Management) 

- แบบฟอร์มติดตาม ปย.2  

 2. จดัทํารายงานผลการความคุมภายใน (ปย 1, ปย 2, ผนวก ก, ผนวก ข,) 
ในระบบบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  
Management) และรายงานตอ่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 

- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 
- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 

 3. ทบทวนปรับแผนบริหารความเส่ียง ERM 3 (โดยพิจารณาผลการ
ประเมินภาคผนวก ก และ ข และ ปย.2 รว่มกบัผลการดําเนินงาน จาก 
ERM 5) 
 
 
 

- แบบฟอร์ม ERM 3 
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วันที ่ กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช ้
ในการดําเนินงาน 

26 ก.ย.59 1. รายงานผลการดําเนินงานความเส่ียงฯ ปี 2559  รอบ  12  เดือน   ใน
ระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ERM (E-Risk  
Management) และรายงานตอ่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

- แบบรายงานความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 12 เดือน 

 2. จดัทําสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และรายงานต่อผู้บริหารคณะ/
หน่วยงาน เพื่อนําข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 3. จดัทําสรุปผลการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายในเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านกองแผนงาน 

- แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 4. จดัทํารูปเล่มรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ประจําปี 2559 ส่งมหาวิทยาลัยและสํานักตรวจสอบภายใน 

- ตามองค์ประกอบรูปเล่ม
รายงานที่มหาวทิยาลัยกําหนด

ต.ค.-ธ.ค.59 1. รับการตรวจประเมินการบรหิารความเส่ียงและการความคุมภายในจาก
สํานักตรวจสอบภายใน 

เล่มรายงานผลการบริหารความ
เส่ียงฯ คณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ  ระบบบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จะปิดระบบฯตามปฏิทินการดําเนินงานบรหิารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน  คณะ/หน่วยงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หากหน่วยงานใดไม่ทําการรายงานผล
ตามปฏิทิน  ต้องทําหนงัสือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดระบบเพื่อดาํเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

และการควบคมุภายใน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 
 

ผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารย์เกียรติศักด์ิ  ศรีประทีป   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
           และพัฒนา 
 นางสิริพร  ศิระบูชา     ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
ผู้เขยีน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นางวาสนา  อุทัยแสง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
ออกแบบปก 
 นายจรัญ  รัตนทิพย์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ปีที่พิมพ ์
 ตุลาคม  2558 
 จํานวน 100  เล่ม 
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