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การดําเนินงานบริหารความเสีย่ ง ดําเนินการขึนเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีแนวคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเน้นการตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ เพือ่ เสริมสร้างคุณค่าในเนืองานตามพันธกิจขององค์กร
ซึง่ อาจมีปจั จัยเสีย่ งทีท่ าํ ให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ
ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทาํ คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ กับ
ก.พ.ร. อยูใ่ นกลุม่ ทีท่ า้ ทาย ซึง่ ต้องมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ตามตัวชีวัดระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสีย่ ง ภาระ
งานนีสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทีก่ าํ หนดให้ทุกส่วน
ราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
และมีการติดตามประเมินผล
จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นระยะๆ รวมถึง
ตัวชีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนัน ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จึงได้รวบรวมและเรียบเรียง แนวทางการบริหารความ
เสีย่ ง มาดําเนินการจัดทําเป็ นคูม่ อื ทีใ่ ช้กบั หน่วยงานย่อย ทีท่ าํ ให้เข้าใจ
ง่ายและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
โดยเนือหาจะเน้นภาพรวมของการบริหาร
ความเสีย่ ง และการประเมินความเสีย่ ง ทีห่ น่วยงานย่อยจะใช้เป็ นข้อมูล
และขันตอนทีต่ อ้ งดําเนินการ ซึง่ คูม่ อื การบริหารความเสีย่ งนี หากมีขอ้
สงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรภายใน 5600 ทางฝา่ ยประกัน

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ความสําคัญของการบริหารความเสียง
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ในการบริหารงานในปจั จุบนั ต้องยอมรับว่า
เหตุผลเบือ้ งต้นที่
สนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งในองค์กรก็คอื การทีท่ ุกองค์กรต้อง
พยายามสร้าง หรือเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย แม้วา่ ความไม่แน่นอน
หลายประการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะ
เกิดขึน้ เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของผูบ้ ริหารในการตัดสินใจ และ
การกําหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนัน้ ๆ
ซึง่ ความไม่แน่นอนของการดําเนินงานในองค์กร เป็ นเสมือนดาบ
สองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็ นการให้โอกาสแก่
องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบ ซึง่ ถือว่าเป็ นความเสีย่ ง ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
จะต้องใช้โอกาสให้เป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์องค์กร
หรือ
กําหนดระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมทีอ่ งค์กรสามารถยอมรับได้
ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ได้กล่าวไว้วา่ “สิง่ หนึ่งทีเ่ ราต้องยอมรับก็คอื
ไม่มอี งค์กรหรือบุคคลใดทีจ่ ะดําเนินงานอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีป่ ราศจาก
ความเสีย่ ง
ทุกคนหรือทุกองค์กรจะดํารงอยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งทัง้ นัน้ ”
หลักการในการบริหารความเสีย่ งไม่ได้เป็ นแนวทางในการสร้างสภาวะ
แวดล้อมทีป่ ราศจากความเสีย่ ง แต่เป็ นการทําให้ผบู้ ริหารสามารถบริหาร
และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ ง
ประโยชน์ของการบริหารความเสีย่ งจะทําให้
• ทําให้การดําเนินงานขององค์กร เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ ซึง่ เมือ่ เราทราบว่าทุกองค์กรดําเนินงานภายใต้ความ
เสีย่ ง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารแต่ละคนก็มรี ะดับของการยอมรับต่อความ
ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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เสีย่ งได้มากน้อยต่างกัน
การบริหารความเสีย่ งทีด่ จี ะช่วยให้
ผูบ้ ริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งอันเป็ นทีย่ อมรับได้
• ทําให้สามารถตัดสินใจเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งได้ดขี น้ึ ดังนัน้
เมือ่ ความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ จริงๆ ผูบ้ ริหารก็สามารถทีจ่ ะเลือกการ
ตัดสินใจและตอบสนองต่อความเสีย่ งนัน้ ได้ดขี น้ึ
• ทําให้องค์กรลดความแปลกใจ หรือสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้
เนื่องจากองค์กรได้มกี ารบริหารความเสีย่ ง และคิดไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน้ เมือ่ สถานการณ์นนั ้ เกิดขึน้ จริงๆ ก็จะสามารถตอบสนองได้ดี
ขึน้
การดําเนินงานบริหารความเสีย่ ง ดําเนินการขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแนวคิดของการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพโดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซึง่ อาจมีปจั จัยเสีย่ งทีท่ าํ ให้ไม่
บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทาํ คํา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ กับ ก.พ.ร. อยูใ่ นกลุม่ ทีท่ า้ ทาย ซึง่ ต้องมีการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในตามตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบบริหารความเสีย่ ง ภาระงานนี้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ทีก่ าํ หนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมี
การติดตามประเมินผล
จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็ นระยะๆ รวมถึงตัวชีว้ ดั การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ดังนัน้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงพิจารณาเห็นว่าภาระ
งานทีม่ หาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและดําเนินการ คือการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทําระบบบริหารความเสีย่ งตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. และ สกอ.
กําหนด ไปใช้ในเชิงปฏิบตั เิ พือ่ จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ความสัมพันธของการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
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วัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกรที่ดี
คือการติดตาม
กํากับ ควบคุม และดูแล ใหมีการจัดกระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นสิ่งที่เปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกํากับ
ดูแลองคกรที่ดีนั้นประกอบดวย
• การควบคุมภายใน
• การบริหารความเสี่ยง
• การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ(process) ปฏิบัติงานที่ฝาย
บริหารและบุคลากรขององคกรจัดใหมีขึ้น เพื่อใหสามารถมั่นใจไดอยาง
สมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานี้แลว องคกร
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได โดยวัตถุประสงคสวนใหญขององคกร
ไดแก
1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
2. ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
การกําหนดวัตถุประสงค ผูบริหารจะตองกําหนดวิธีการทํางาน
ไปสูวัตถุประสงคนั้น
และในขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานตางๆ ในองคกรใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มศว.

การบริหารความเสี่ยง

5

ประสิทธิผลดวย ซึ่งการควบคุมตางๆ เหลานี้ ก็คือ การควบคุม
กระบวนการภายในองคกร หรือเรียกสั้นๆ วา การควบคุมภายใน
ดังนั้นทุกหนวยงานในองคกรจะตองมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมขึ้นมา สวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในเปนหนาที่ของ
ผูบริหารหนวยงาน
ซึ่งเปนผูทราบดีวางานจุดใดของตนมีความเสี่ยง
จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสรางระบบการควบคุมขึ้น เพื่อปองกัน
แกไข หรือตรวจหาความเสี่ยงเหลานั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูก
กําหนดออกมาในรูปของระเบียบขอบังคับ หรือคูมือการปฏิบัติงานตางๆ
การควบคุมภายในจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกร ชวยปองกันการรั่วไหล ชวยใหองคกรเห็นฐานะทางการเงิน
ถูกตองเชื่อถือได ในที่สุดองคกรก็เจริญเติบโตอยางมั่นคง

การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ไมเปนไปตามความ
คาดหวัง หรือความไมแนนอน
มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย
หรือสิ่งที่ไมพึงประสงค ไดแก ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การถูกดําเนินการทาง
กฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุราย การเกิดอันตราย สูญเสีย
ทรัพยสิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององคกร และบุคลากร เกิดความไม
แนนอน การไมพิทักษสิทธิ หรือศักดิ์ศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตองมี
การชดใชคาเสียหาย
การบริหารความเสี่ยง(Risk management) คือ กระบวนการที่
ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร
เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
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และมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
องคกรยอมรับได เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยาสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว (ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร: Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway
Commision : COSO)

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในมีบทบาทที่ทําใหมั่นใจวา มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหลานั้นไดรับการปฏิบัติตามภายใน
องคกร
ตลอดจนมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยาง
เหมาะสม ตลอดจนชวยถวงดุลอํานาจไมใหมีการใชอํานาจไปในทางที่ผิด
การตรวจสอบภายในถือวาเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยผลักดันให
เกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะ
บางครั้งผูที่ปฏิบัติงานมักคิดวาแคนี้ก็ดีพอแลว แตผูตรวจสอบภายในก็จะ
มีวิธีการทดสอบวาการควบคุมที่ปฏิบัตินั้นดีพอจริงหรือไม หรือบางครั้ง
อาจมีการปฏิบัติกันมานาน แมวาจะมีความชํานาญ แตก็อาจทําให
ประมาทโดยละเลยบางจุดที่จะตองควบคุมไป
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ขันตอนการบริหารความเสีย่ ง

3

เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสีย่ ง โดย
การบริหาร ปจั จัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการดําเนินงาน
ต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทัง้
ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก การ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุม้ ค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสีย่ ง และขนาดของความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็ นสําคัญ เพือ่ ให้การบริหารความ
เสีย่ งดําเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การสร้างความมีสว่ นร่วมของคนในองค์กร เพือ่ ให้คนในองค์กรว่า
เขาเป็ นหนึ่งในองค์กร การทีเ่ ขาจะทําอะไรไม่ดจี ะส่งผลกระทบต่อ
ความเสีย่ งขององค์กร หรือผูอ้ ่นื ทําอะไรไม่ดสี ง่ ผลกระทบ
ต่อ
ความเสีย่ งขององค์กร
ขัน้ ตอนแรกในการสร้างความรูส้ กึ มีสว่ น
ร่วม คือ จะต้องมีการออกเป็ นหนังสือ เป็ นนโยบายว่าเราจะทํา
การบริหารความเสีย่ งเพือ่ อะไร ใครรับผิดชอบ มีขอ้ ดีขอ้ เสีย
อย่างไรในการทําหรือวัตถุประสงค์ในการทําของเราว่าเราทําเพื่อ
อะไร หลักๆ ก็คอื การมีการร่างนโยบาย (Policy statement)
ออกมาก่อน ซึง่ ก็คอื ระดับผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นคนวางนโยบายว่าเราคิด
จะบริหารความเสีย่ ง และมีเรือ่ งสําคัญอะไรบ้างทีต่ อ้ งกําหนดไว้ใน
นโยบาย
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2. การค้นหาความเสีย่ งและระบุความเสีย่ ง
ต้องอาศัยการศึกษา
ร่วมกัน เพราะคนทีอ่ ยูใ่ นองค์กรเองเป็ นคนทีร่ มู้ ากทีส่ ดุ ว่ามีความ
เสีย่ งอะไรบ้างในองค์กร คนภายนอกไม่สามารถไปบอกได้ อย่าง
ถูกต้อง ต้องมีการศึกษาร่วมกันช่วยกันมองในแต่ละเรือ่ ง ในแต่ละ
ประเด็น ผูบ้ ริหารทุกๆ ฝา่ ยต้องมีตวั แทนเข้ามาดู เข้ามาประชุม
ร่วมทีต่ อ้ งมาพิจารณา และต้องระบุออกไปว่าเป็ น ความเสีย่ งของ
องค์กร ระบุให้ได้วา่ ความเสีย่ งมีอะไรบ้างในองค์กร ระบุมาเป็ น
รายการ ว่าอันไหนมีลาํ ดับความสําคัญมากทีส่ ดุ แล้วอันทีเ่ ราจะ
เลือกจัดการบริหารความเสีย่ งกับมัน
3. การประเมินความเสีย่ ง บางสิง่ บางอย่างเราอาจจะมองข้ามไป แต่
หารูไ้ ม่วา่ นัน้ คือความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
และทําให้ตอ้ งสูญเสียมูลค่า
เช่น กรณีพนักงานขับรถยนต์ไปรับอาจารย์ผสู้ อน ณ จุดนัดหมาย
ไม่ตรงเวลา ทําให้อาจารย์ผสู้ อนต้องเข้าห้องเรียนสาย ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความเสียหายก็คอื นิสติ นักศึกษา ได้รบั การสอนทีไ่ ม่เต็มเวลา หาก
คํานวณเป็ นจํานวนเงินก็จะเห็นมูลค่าของการสูญเสียมาก กรณี
เช่น ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมีการก่อสร้าง อาจทําให้เกิดความ
เสีย่ งต่อชีวติ และทรัพย์สนิ บุคคล
ผูร้ บั ผิดชอบจะต้องมีระบบ
ป้องกันอันตรายจากบริเวณดังกล่าว ซึง่ ถ้าเกิดเหตุการณ์ขน้ึ อาจ
ต้องเสียหายถึงระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
4. เลือกวิธกี ารจัดการกับความเสีย่ ง
เมือ่ เราสามารถรูไ้ ด้วา่ ความ
สูญเสียและความเสีย่ งมีอะไรบ้าง เราจะมาเลือกวิธกี ารทีค่ มุ้ ทีส่ ดุ
และทีส่ าํ คัญ คือ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และสภาวะแวดล้อมของ
องค์กรของเรา
และสอดคล้องกับความเป็ นจริงในสังคมด้วย
เพราะฉะนัน้ ในขัน้ ตอนนี้ เราจะต้องใช้ความรูห้ ลายด้านในการทีจ่ ะ
เลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะกับความเสีย่ งในแต่ละด้านทีเ่ ราจะบริหาร
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5. การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance monitoring) เมือ่ ได้
Implement ไปแล้ว มีปญั หาอะไรเกิดขึน้ ต้องมีการปรับ (Fine
tune) ปรับแก้ทเ่ี ราเลือกใช่หรือไม่ เราอาจจะเลือกวิธกี ารนี้ไปแล้ว
ปรากฏว่าพอลองใช้ไปแล้วไม่สอดคล้องกับสังคมเรา กับวัฒนธรรม
องค์กรเรา เช่นนัน้ ก็ใช้ไม่ได้ จึงต้องมาปรับแก้ต่างๆ เหล่านี้เป็ นต้น
ในขัน้ ตอนของการประเมินต้องใช้หลักทางสถิติ โดยอ้างอิงหลัก
ความน่าจะเป็ นทางสถิติ ดูวา่ ความสูญเสียมีการแจกแจงอย่างไร
ถ้าเป็ นความเสีย่ งทีไ่ ม่ขน้ึ กับกรณีทก่ี าํ ลังพิจารณา มันจะมีการแจก
แจงทีเ่ ราสามารถจะดูได้วา่ มีลกั ษณะอย่างไร ลักษณะตัวอย่างของ
การแจกแจง เช่น ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไม่เกิด โดยมีโอกาส
จะเกิดขึน้ 40% เราต้องมีขอ้ มูลจึงจะสามารถทําเช่นนี้ได้ แต่ใน
ทุกองค์กรทีเ่ ริม่ ต้นทําการบริหารความเสีย่ ง มักจะไม่มขี อ้ มูล ไม่ม ี
การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบทีเ่ ราต้องการ เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราจะ
มีได้เต็มที่ คือ มาก กลาง ตํ่า หรือว่าจะแบ่งเป็ นลําดับที่ เช่น 5,
4, 3, 2 และ 1 ว่ามากน้อยแค่ไหน และวิธกี ารทีเ่ ราจะจัดการโดยยัง
ไม่มคี วามน่าจะเป็ น (Probability) เข้าไปเท่าไร

แนวปฏิบตั ิท่ีดขี องการบริหารความเสีย่ ง
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี อง
การนําระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในกระบวนการบริหารไว้ดงั นี้
1. มีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งระดับ สถาบัน โดย
องค์ประกอบ ของคณะกรรมการ ควรมีผบู้ ริหารระดับสูง และตัวแทน
ที่ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
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2. การระบุ ค วามเสี่ย ง ป จั จัย เสี่ย ง ควรประกอบด้ว ยความเสี่ย งที่
ครอบคลุมใน ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ความเสีย่ งด้านงบการเงินและงบประมาณ
2) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3) ความเสีย่ งด้านนโยบาย
4) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
5) ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของความเสี่ย ง ป จั จัย เสี่ย ง สามารถ
พิจ ารณาจาก มิติข องโอกาสและผลกระทบจากสูง มายัง ตํ่ า เพื่อ
กําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสีย่ งที่ ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายองค์กรได้งา่ ยขึน้
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติม สามารถใช้แนวคิด
ของ 4 T เข้ามาช่วย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม
Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลีย่ ง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้
ประโยชน์ ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทัง้ ในแง่
โอกาสและผลกระทบได้
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ค้นหาความเสีย่ ง

ประเมินความเสีย่ ง

• ศึกษาจากอดีต
• สํารวจในปจั จุบนั
• เผ้าระวังไปข้างหน้า

ควบคุมความเสีย่ ง
• ยอมรับ
• ลด/ควบคุม
• โอน/กระจาย
• หยุด/หลีกเลีย่ ง

ประเมินผลระบบ

รูปที่ 3.1 แนวปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ ง

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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การประเมินความเสีย่ ง

4

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) เป็ นขัน้ ตอนที่
สําคัญในการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ขัน้ ตอนนี้จะเน้นการประเมินโอกาส
และความรุนแรง(ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ต่อวัตถุประสงค์
ขณะทีก่ ารเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับตํ่า
แต่บางเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์
การประเมินความเสีย่ งสามารถทําได้ทงั ้ การประเมินเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทัง้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากภายนอก และ
ภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสีย่ งควรดําเนินการทัง้ ก่อน
จัดการความเสีย่ ง(Inherent Risk) และหลังจากทีม่ กี ารจัดการความเสีย่ ง
แล้ว (Residual Risk)
ซึง่ ปจั จุบนั การประเมินความเสีย่ งได้ถกู บรรจุในประกาศ ใน
องค์ประกอบ และตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี
พ.ศ. 2550 การได้ให้แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องการนําระบบบริหารความ
เสีย่ งมาใช้ในกระบวนการบริหารไว้ โดยจะต้องมีการประเมินความเสีย่ งที่
ครอบคลุมใน ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านงบการเงินและงบประมาณ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านนโยบาย ความเสีย่ งด้านการ
ปฏิบตั งิ าน และความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสีย่ ง
การบริหารความเสีย่ ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ดําเนินเพือ่ เสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซึง่ อาจมี
ปจั จัยเสีย่ งทีท่ าํ ให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรี
ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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นครินทรวิโรฒ ได้ทาํ คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ กับ ก.พ.ร. อยูใ่ นกลุม่ ที่
ท้าทาย ซึง่ ต้องมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามตัวชีว้ ดั ระดับ
ความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสีย่ ง ภาระงานนี้ สอดคล้อง
กับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทีก่ าํ หนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบ
การควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน เสนอ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นระยะๆ
รวมถึงตัวชีว้ ดั การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินความเสีย่ ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
• เพือ่ ให้ทราบถึงภายในองค์กรว่ามีความเสีย่ งอะไรบ้าง ทีม่ ี
โอกาสจะเกิดขึน้ และผลกระทบ(ความรุนแรง) ทีอ่ าจเกิดขึน้
ต่อวัตถุประสงค์ทม่ี อี ยูใ่ นองค์กร
• เพือ่ ให้องค์กรสามารถพิจารณามาตรการควบคุมความเสีย่ ง
ทีม่ อี ยูห่ รือทีก่ าํ หนดเป็ นแผนงาน

ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในคูม่ อื นี้ได้ดดั แปลงมาจากหลักการของการประเมินตามมาตรฐาน
BS8800 ของประเทศอังกฤษ มี 3 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
1. จําแนกประเภทกิจกรรมของงาน
2. การชีบ
้ ง่
3. การประมาณระดับของความเสีย่ ง

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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จําแนกประเภทกิจกรรมของงาน
โดยผูถ้ กู ประเมิน จะต้องระบุรายการงานทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมด
โดยแบ่งตามภารกิจ หรือกลุม่ งาน ทีส่ าํ คัญๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ งั ้ หมด เพือ่ ใช้
ในการจําแนกประเภทของกิจกรรมของบุคลากรทัง้ หมด ในหน่วยงาน
จากนัน้ จัดทําแบบรายการสํารวจสิง่ ทีต่ อ้ งประเมินทัวไป
่ เช่น
• พืน้ ที่ เช่น พืน้ ทีท่ วไป
ั ่ ทางเดิน บันได ทางออกฉุกเฉิน และ
ทีจ่ อดรถ เป็ นต้น
• ระบุรายการงานทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมด
โดยการแบ่งตาม
ภารกิจ หรือ กลุม่ งานทีส่ าํ คัญๆ เช่น งานรับเหมา งานทํา
ความสะอาด งานทะเบียน งานอาคารและสถานที่ งาน
การเงิน เป็ นต้น
• อุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครือ่ งมือ
กล ยานพาหนะ (รถขนส่ง หรือ รถ Forklift) อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
• วัสดุ เช่น สารเคมีอนั ตราย การจัดเก็บและใช้งาน
• กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารงาน เหมาะสมชัดเจน
หรือไม่เพียงใด
• การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ทีเ่ กิดจากการไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งได้
หรือ
กฎระเบียบที่มอี ยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั งิ าน หรือปฏิบตั ไิ ด้ไม่ทนั ตามเวลาทีก่ าํ หนด อาจมีผล
การลงโทษตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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การประมาณระดับของความเสีย่ ง
การประมาณระดับของความเสีย่ งนี้
มีไว้เพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจของฝา่ ยบริหารในการทีจ่ ะดําเนินการแก้ไข เมือ่ ประเมินแล้วได้
ข้อมูลมาก็จะมาเรียงลําดับความเสีย่ ง ซึง่ การประมาณระดับของความ
เสีย่ ง สามารถหาได้จากการเรียงลําดับของความรุนแรงของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
(ผลกระทบ) และการเรียงลําดับของโอกาสทีจ่ ะเกิดของเหตุการณ์ ดังนี้
• ความรุนแรงของอันตราย ลักษณะความรุนแรง
- ระดับความรุนแรงมาก
- ระดับความรุนแรงปานกลาง
- ระดับความรุนแรงน้อย
• โอกาสทีจ่ ะเกิดของอันตราย
- โอกาสมาก
- โอกาสปานกลาง
- โอกาสน้อย
ระดับความรุนแรง(ผลกระทบ)
ระดับความรุนแรงหรือ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์
นัน้ ๆ และเมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะเกิดความรุนแรง หรือผลกระทบกับสิง่ ต่างๆ
และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ใน ด้านทรัพย์สนิ /เงิน ด้านเวลา ด้านบุคคล
ด้านลูกค้า และด้านภาพลักษณ์ ดังตารางที่ 4.1 แล้วให้พจิ ารณาว่าความ
รุนแรงระดับเท่าใด

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ตารางที่ 4.1 แสดงระดับความรุนแรงทีจ่ ะต้องพิจารณา
ความรุนแรง
ความเสียหาย
ด้าน
มาก
ปานกลาง
100,000 บาท
1,000,000
ทรัพย์สนิ /เงิน
ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน
บาทขึน้ ไป
1,000,000 บาท
เวลา
> 15 วัน
3 - 15 วัน
บาดเจ็บ: ไม่
บาดเจ็บ:
สาหัส
สาหัส/พิการ
บุคคล
โทษวินยั : ให้ โทษวินยั : ตัด
เงินเดือน/
ออกขึน้ ไป
ลดขัน้ เงินเดือน
ลูกค้า (นิสติ / ความพึงพอใจ: ความพึงพอใจ:
ประชาชน) ตํ่าว่า 60 %
60-74%
ส่งผลในระดับ ส่งผลในระดับ
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน
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เล็กน้อย
ตํ่ากว่า
100,000 บาท
1 – 3 วัน
บาดเจ็บ:
เล็กน้อย
โทษวินยั :
ตักเตือน /
ภาคทัณฑ์
ความพึงพอใจ:
75–79%
ส่งผลในระดับ
กอง/ภาควิชา

โอกาสทีจ่ ะเกิ ด หมายถึงความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ท่ี
นํามาพิจารณาเกิดขึน้ มากน้อยเพียงใด ซึง่ จะมีการพิจารณาหาระดับของ
โอกาสทีจ่ ะเกิด ดังนี้ได้จากตารางที่ 4.2

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ตารางที่ 4.2 เกณฑ์ในการคิดระดับของโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความน่าจะเป็ น
โอกาสจะเกิด
โอกาสมาก
1/100
เกิดภายใน 1 ปี
โอกาสปานกลาง
1/1000
เกิดภายใน 1-2 ปี
โอกาสน้อย
<1/1000
เกิดภายใน 2-5 ปีขน้ึ ไป
หลังจากทีไ่ ด้กาํ หนดระดับความรุนแรง และระดับโอกาสทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ตามขัน้ ตอนข้างต้นแล้ว นํามา
หาระดับความเสีย่ งตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความเสีย่ งจากระดับความรุนแรง และ
โอกาสทีจ่ ะเกิด
ความรุนแรง(ผลกระทบ)ของเหตุการณ์ทเ่ี กิด
โอกาสทีจ่ ะเกิด
มาก
ปานกลาง
เล็กน้อย
โอกาสมาก
ความเสีย่ งที่ ความเสีย่ งสูง ความเสีย่ งปาน
ยอมรับไม่ได้
(2)
กลาง
(1)
(3)
โอกาสปานกลาง ความเสีย่ งสูง
ความเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
(2)
ปานกลาง (3) ยอมรับได้ (4)
โอกาสน้อย
ความเสีย่ งปาน ความเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
กลาง (3)
ยอมรับได้ (4) เล็กน้อย (5)
จากตารางที่ 4.3 จะได้ระดับความเสีย่ ง ทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสทีจ่ ะเกิด ซึง่ มีตวั เลขระดับของ
ความเสีย่ งอยูท่ ่ี 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสีย่ ง
และการปฏิบตั เิ พือ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ งต่อไป ดังตารางที่ 4.4
ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.
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ตารางที่ 4.4 แสดงระดับของความเสีย่ ง 5 ระดับ
ระดับ ความเสีย่ ง
การปฏิบตั แิ ละเวลาทีใ่ ช้
1 ความเสีย่ งที่ งานจะเริม่ หรือทําต่อไปไม่ได้ จนกว่าจะลด
ยอมรับไม่ได้ ความเสีย่ งลง ถ้าไม่สามารถลดความเสีย่ งลง
ได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
ก็ตาม จะต้องหยุดทํางานนัน้
2 ความเสีย่ งสูง ต้องลดความเสีย่ งก่อนทีจ่ ะเริม่ ทํางานได้ ต้อง
จัดสรรทรัพยากร และมาตรการให้เพียงพอ
เพือ่ ลดความเสีย่ งนัน้
เมือ่ ความเสีย่ ง
เกีย่ วข้องกับงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ จะต้องทําการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน
3 ความเสีย่ ง
จะต้องใช้ความพยายามทีจ่ ะลดความเสีย่ ง แต่
ปานกลาง
ค่าใช้จา่ ยของการป้องกัน
ควรจะมีการ
พิจารณาอย่างรอบครอบ
และมีการจํากัด
งบประมาณ และต้องมีมาตรการในการลด
ความเสีย่ งภายในเวลาทีก่ าํ หนด
4 ความเสียง
ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม การพิจารณา
ยอมรับได้
ความเสีย่ งอาจจะทําเมือ่ เห็นว่าคุม้ ค่า หรือ
การปรับปรุงไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ การ
ติดตามตรวจสอบยังคงต้องทําเพือ่ ให้แน่ใจว่า
การควบคุมยังคงมีอยู่
5 ความเสีย่ ง
ไม่ตอ้ งทําอะไร และไม่จาํ เป็ นจะต้องมีการเก็บ
เล็กน้อย
บันทึกเป็ นเอกสาร
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เมือ่ หน่วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสีย่ ง ในแต่ละ
ระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทําการควบคุมกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงระดับ
1 ระดับ 2 ถือว่ามีนยั ยะสําคัญ ให้วางแผนการควบคุม และนําเสนอต่อ
ต้นสังกัดเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สําหรับกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ทีร่ ะดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 เมือ่ พิจารณาจากระดับความเสีย่ งแล้ว
เห็นว่า หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง จึงไม่ตอ้ งรายงาน
แต่ความเสีย่ งในระดับ 3 หน่วยงานจะต้องจัดทําแผนดําเนินการควบคุม
อย่างเป็ นทางการ และต้องรายงานผลการดําเนินการต่อต้นสังกัดตาม
กําหนด

การตอบสนองความเสีย่ ง
เมือ่ ความเสีย่ งได้รบั การประเมินและบ่งชีต้ ามระดับความสําคัญ
แล้ว ผูบ้ ริหารต้องประเมินวิธกี ารจัดการความเสีย่ งทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้ การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะต้องคํานึงถึงความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิผล
ผูบ้ ริหารต้องเลือกวิธกี าร
จัดการความเสีย่ งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธรี วมกัน เพือ่ ลดระดับ
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ และความรุนแรง(ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ให้อยู่
ในช่วงทีอ่ งค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Tolerance) หลักการตอบสนอง
ความเสีย่ งมี 4 ประการ (4T) คือ
1. การยอมรับ(Take)
ความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูใ่ นปจั จุบนั อยู่
ภายในระดับทีต่ อ้ งการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ตอ้ งมีการ
ดําเนินการเพิม่ เติมเพือ่ ลดโอกาสหรือความรุนแรงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้อกี
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2. การลดหรือควบคุม(Treat) การดําเนินการเพิม่ เติมเพือ่ ลด
โอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือความรุนแรงของความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
3. การโอนหรือกระจาย(Transfer) การโอนหรือการกระจาย
ความรับผิดชอบกับผูอ้ ่นื ในการจัดการความเสีย่ ง
4. การหยุดหรือการหลีกเลีย่ ง(Terminate) การหยุดหรือการ
ดําเนินการเพือ่ หลีกเลีย่ งเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารควรจัดการลดระดับความเสีย่ งตามหลักการตอบสนอง
ข้างต้น และดําเนินการประเมินความเสีย่ งอีกครัง้ หลังจากทีไ่ ด้มกี าร
จัดการความเสีย่ งในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ดูวา่ การบริหารความเสีย่ งมี
ประสิทธิผลหรือไม่

การควบคุม
การควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่าได้มกี ารจัดการความเสีย่ ง
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบตั เิ ป็ นเฉพาะขององค์กร ดังนัน้ การ
ควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน
การควบคุมเป็ นการสะท้อนถึง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร
สิง่ สําคัญของการควบคุมก็คอื
การกําหนดบุคลากรภายใน
องค์กรเพือ่ รับผิดชอบการควบคุมนัน้ บุคลากรแต่ละคนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ในการควบคุมควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
• พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งทีไ่ ด้ดาํ เนินการ
อยูใ่ นปจั จุบนั
• พิจารณาการปฏิบตั เิ พิม่ เติมทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของ
การจัดการความเสีย่ ง
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ให้แล้วเสร็จตามกําหนดวันตาม

การติดตามผล
ประเด็นทีส่ าํ คัญของการติดตามผลได้แก่
• การติดตามผลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจัดการความเสีย่ งมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสม
และการบริหารความเสีย่ งได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
• ความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ ผี ลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กรไดรับการรายงานต่อผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
การติดตามการบริหารความเสีย่ งสามารถทําได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือการติดตามเป็ นรายครัง้ การติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ าน
ส่วนการติดตามรายครัง้
เป็ นการดําเนินการภายหลังจากเกิด
ั
เหตุการณ์ ดังนัน้ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จะได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็วหาก
องค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทํา
รายงานความเสีย่ งเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสีย่ งเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การรายงานความเสียง

5

การดําเนินงานบริหารความเสีย่ ง
ดําเนินการขึนเพือ่ ให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และการจัดทํารายงานตาม
ระเบียนฯข้อ 6 ทีก่ าํ หนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
และมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็ นระยะๆ รวมถึงตัวชีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ภาพรวมของการดําเนินการและการจัดทํารายงานตามระเบียบฯข้อ 6
ตามระเบียบฯ 6 รายงานทีน่ ําเสนอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผูก้ าํ กับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบระเบียบฯ นันมาจาก
การดําเนินการของบุคลากรต่างๆ ในหน่วยงาน ทังในฝา่ ยบริหารและฝา่ ย
ตรวจสอบภายใน ตามรูปภาพที่ 5.1
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รูปที่ี 5.1 ภาพรวมขของการดําเนินการและการจั
ก
ดทํารายงาน
ตามระเบียบฯ ข้อ 6
ฝายบริ
า่
หารโดยผูบริหารส่วนงานนย่อยตามโครงสสร้างการจัดการร
องค์กร มีหน้
ห าทีต่ ดิ ตามผลลระหว่างการปฏิฏิบตั งิ าน(Ongoiing Monitoringg)
และจัดให้มการประเมิ
กี
นผลเป็ นรายครังด้วยตนเอง
ย
(CControl
Seelf
Assessmennt : CSA) เพื
พือ่ จัดทํารายงานนการควบคุมภายในของส่วนงาน
ย่อยในความมรับผิดชอบ เสนอผูบ้ งั คับบัญ
ั ชาตามลําดับชัชน ซึง่ ในระดับั
ท้ายสุดก่อนที
น จ่ ะนําเสนอหัวั หน้าส่วนราชกการหรือหน่วยงาาน
มีการ
า
มอบหมายใให้ผเู้ หมาะสมในนฝา่ ยบริหาร ทํทาหน้าทีป่ ระมววลผลในภาพรวม
และจัดทําร่างรายงานของห
า
หน่ วยงาน เสนนอเจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโส เพื
พือ่
พิจารณาปรระกอบความเห็นของฝ
น
า่ ยตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภา
า่
ายใน มีหน้าทีใ่ี นการประเมินการควบคุ
ก
มอย่าง
า

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึ
ภ
กษา มศว.
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อิสระ โดยการประเมินอาจแบ่งได้สองลักษณะคือ การสอบทานร่าง
รายงานของหน่ วยงาน และการสอบทานการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุม
ภายใน เพือ่ นําผลมาจัดทํารายงานความเห็นของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
แล้วส่งให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโส
พิจารณา ประกอบกับรายงานการควบคุมภายในของฝา่ ยบริหาร
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสอบทาน และประเมินรายงานของทัง
ฝา่ ยบริหาร และฝา่ ยตรวจสอบภายใน เพือ่ สรุปความเห็นต่อหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน มีหน้าทีต่ ดิ ตาม กํากับดูแล
ให้การดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินการควบคุมภายใน และการจัดทํา
รายงานแล้วเสร็จภายในเวลาทีร่ ะเบียบฯ กําหนด และทีส่ าํ คัญยิง่ ก็คอื
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน มีหน้าทีต่ อ้ งสอบทาน และประเมิน
รายงาน และความเห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายในของทุกฝา่ ย ก่อนทีจ่ ะ
ตัดสินใจให้ความเห็นชอบ และลงนามรับรองในรายงานของหน่วยงาน
เพือ่ จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผูก้ าํ กับดูแล
และ
คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบฯ ข้อ 6 ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด

การใช้รปู แบบรายงาน
ก. ระดับหน่วยรับตรวจ(องค์กร) มีรายงาน 5 แบบ คือ
1. แบบ ปอ.1 รายงานความเห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ของหัวหน้าหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ใช้สาํ หรับการรายงานใน
รับหน่วยรับตรวจ เพือ่ ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในทีใ่ ช้อยู่
เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนดหรือไม่ และมีประสิทธิผลและความเพียงพอหรือไม่
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2. แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.2-1 สรุปผลการประเมินผล
องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในและรายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบปอ.2-1 ใช้
สําหรับการรายงานในระดับหน่วยรับตรวจ เพือ่ นําเสนอผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนแบบ ปอ.2 สรุปผลมาจาก
แบบปอ.2-1 ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ
3. แบบ ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช้สาํ หรับ
การรายงานในระดับหน่วยรับตรวจ เพือ่ นําเสนอจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายในหรือความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู่ พร้อมข้อเสนอแนะ และแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
4. แบบติดตาม-ปอ.3 แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ าม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช้สาํ หรับบันทึกผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทีไ่ ด้รายงานไว้แล้วในแบบ ปอ.
3 ของงวดก่อนในระดับหน่วยรับตรวจ
ข. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 6 แบบ คือ
1. แบบ ปย.1 รายงานความเห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ของผูบ้ ริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ใช้สาํ หนรับการ
รายงานในระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ
เพือ่ ทําความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมกาตรวจเงินแผ่นดินกําหนดหรือไม่ มีประสิทธิผลและความ
เพียงพอหรือไม่
2. แบบ ปย.2 และแบบปอ.2-1 สรุปผลการประเมินผล
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบ ปย.2-1 ใช้สาํ หรับ
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การรายงานในระดับส่วนงานย่อยของหน่วยงานตรวจ เพือ่ นําเสนอผล
การประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนแบบ ปย.2
สรุปผลมาจากแบบ ปย.2-1 ในภาพรวมของส่วนงานย่อย
3. แบบปย 3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช้สาํ หรับ
การายงานในระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ เพือ่ นําเสนอจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมหรือความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู่ พร้อมข้อเสนอแนะและ
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
4. แบบติดตาม ปย.3 แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ าม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช้สาํ หรับบันทึกผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทีไ่ ด้รายงานไว้แล้วในแบบ ปย.3
ของงวดก่อนในระดับส่วนย่อยของหน่วยรับตรวจ
5. แบบ ปม.แบบประเมินการควบคุมภายใน ใช้สาํ หรับการ
บันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ระบุความ
เสีย่ งทีย่ งั มีอยู่ จุดอ่อนและสาเหตุ พร้อมการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ทีจะดําเนินการ
ค. เจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโส
-แบบ ปย. 1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโส (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ใช้สาํ หรับการรายงานเพือ่ ทํา
ความเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
รวมถึง
จุดอ่อนของการควบคุมทีม่ สี าระสําคัญ (ถ้ามี)
ง. ผูต้ รวจสอบภายใน
-แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในของ ผูต้ รวจสอบภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ใช้สาํ หรับกา
รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจว่า ดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบฯ หรือไม่

ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา มศว.

การบริหารความเสีย่ ง

28

กําหนดการจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยงานจะต้องจัดส่งแผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปี
งบประมาณ 25xx หลังเริม่ ปีงบประมาณใหม่ภายใน 30 วัน และรายงาน
ผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ หลังสินสุดปีงบประมาณนันไม่
เกิน 30 วัน เพื่อให้ฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทาํ การรวบรวมและ
จัดทํารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทังนี
เอกสาร แบบฟอร์มรายงาน สามารถ Download ได้จาก website ฝา่ ย
ประกันคุณภาพการศึกษา http://president.swu.ac.th/qa
หรือโทร
ภายใน 5600
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