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บทที่ 2 นโยบาย กรอบการดําเนินงาน และแนวทางการดําเนินงาน
ความจําเปนในการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินงาน
1. เพื่อใหเปนไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2
ความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อใหเขาใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปในทิศทางเดียวกัน
ในคูมือนี้ขอกําหนดใหใชคําอธิบายความหมายตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
1. ความเสี่ยง
หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลใหเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ตั้งไวได
2. ปจจัยเสี่ยง
หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. การประเมินความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการคนหาและนําวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง มา
ใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย การระบุปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ
การจัดการกับความเสี่ยง
4. การควบคุม
หมายถึง วิธีการที่นํามาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
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5. กิจกรรมการควบคุม
หมายถึง นโยบาย ระเบียบ กระบวนการ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการตางๆที่กําหนดขึ้นเพื่อให
บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อจัดการกับความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับทิศทางและ
วัตถุประสงค ชวยปองกันและบงชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได
6. ระบบการควบคุมภายใน
หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบใหมีการเชื่อมโยงกันของกระบวนการของกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานตัง้ แตตน จนจบ
7. การวางระบบการควบคุมภายใน
หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม และนํามาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
การดําเนินงานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8. หนวยงานยอย
หมายถึงหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และกอง
9. ประเภทของความเสีย่ ง แบงออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงในการดําเนินงาน(Operational Risk)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk)
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ(Compliance Risk)
10. การจัดการความเสี่ยง
การปองกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการไดโดย
1. การหลีกเลี่ยง ( Avoiding) คือการหยุดการดําเนินการหรือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ หรือ
หลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
2. การแบงความรับผิดชอบ (Sharing) คือการแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นมามีสวนชวย
จัดการกับความเสี่ยง เชน การทําประกัน การใชบริการจากภายนอก (Outsource)
3. การลด ( Reducing) คือการควบคุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ
จากความเสี่ยง
4. การยอมรับ ( Accepting) คือการยอมรับความเสี่ยงนั้น โดยอาจจะเนื่องจากไดลดความ
เสี่ยงลงจนเปนที่นาพอใจแลว หรือคาใชจายในการลดความเสี่ยงไมคุมคาที่จะดําเนินการ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
1. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน และ
ใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. ใหมีการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และ
ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
3. ใหมีการติดตาม ประเมิน และสอบทานอยางตอเนื่อง
4. ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. ใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หนวยงานยอยไดแก คณะ สํานัก สถาบัน และกอง
1. ระดับมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยมี
อธิการบดีเปนประธาน ผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงานเปนกรรมการ และมีกองนโยบายและ
แผนและสํานักงานตรวจสอบภายในเปนกรรมการและเลขานุการ
2. ระดับหนวยงานยอย
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน โดยมี
หัวหนาหนวยงานไดแก คณบดี/ผูอํานวยการเปนประธาน รองคณบดีและผูเกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
เปนคณะกรรมการ และมีเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบันหรือผูที่ไดรับมอบหมายงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ
การกําหนดผูรับผิดชอบและหนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีดังนี้
ผูรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
• กํากับนโยบาย ใหคําเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
• สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• กํากับดูแลความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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ผูรับผิดชอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ

• ใหความเห็นตอรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
• ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. อธิการบดี
• กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ
• ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย
• เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นปงบประมาณ
• เสนอรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน เมื่อสิ้นสุดป
4. คณะกรรมการ
• จัดทํารางนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
บริหารความเสี่ยง
• กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และการควบคุมภายใน • จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในตามกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัย
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน
• จัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนออธิการบดี
5. คณบดีคณะ/
• สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหนวยงาน
ผูอํานวยการ
• กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
• ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ
หนวยงาน
• เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตออธิการบดี ทุกสิ้นปงบประมาณ
• เสนอรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ตออธิการบดี ทุกสิ้น
ปงบประมาณ
6. คณะกรรมการ
• นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติในหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงและ • จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในตามกระบวนการ
การควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของคณะ/สํานัก/
• ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุม
สถาบัน/กอง
ภายในของงวดกอน
• จัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนอคณบดี/ผูอํานวยการ
ตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย
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ผูรับผิดชอบ
7. สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

หนาที่ความรับผิดชอบ
• สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.) เสนอตออธิการบดี

นโยบายและแนวทางการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในป 2555
1. ใหหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของหนวยงานประจําป 2555 โดยคณะกรรมการนี้ประกอบไปดวย
กรณีคณะ
คณบดี ประธาน
รองคณบดี รองประธาน
บุคลากรอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กรณีกอง/สํานัก/สถาบัน
ผูอํานวยการ ประธาน
รอง ผอ./หัวหนางาน รองประธาน
บุคลากรอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในป 2555 มหาวิทยาลัยไดกาํ หนดไวดงั นี้
2.1 ใหความสําคัญกับภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสําคัญตอภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
2.2 พิจารณาทบทวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงผลใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554 ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดทั้งระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน ซึ่งจากขอมูลรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการที่ไมบรรลุเปาหมาย 7
ตัวชี้วัด คือ
- จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานสังคมศาสตร (แผน 1,705คน / ผล 1,466 คน)
- จํานวนนักศึกษาคงอยูดานสังคมศาสตร (แผน 4,165คน / ผล 4,047 คน)
- ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด (แผน รอยละ 95 / ผล รอยละ 87.72)
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 1,981 คน / ผล 1,493
คน)
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- จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 2,700 คน / ผล 2,684
คน)
- จํานวนนักศึกษาคงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 8,543 คน / ผล 8,252
คน)
- ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด (แผน รอยละ 95 / ผล รอยละ 78.19)
2.3 พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในป 2554 วา
สามารถลดความเสี่ยงลงจนไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม หากยังมีความเสี่ยงเหลืออยูให
พิจารณาหาแนวทางควบคุมอยางตอเนื่องตอไป
2.4 ใหนําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
และคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย มาเปนประเด็นประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสรุปขอเสนอแนะโดยรวมไวดังนี้
- มหาวิทยาลัยมีอัตราการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดติดตอกันหลายปแลว
จึงควรมีแผนในการเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่จะชวยลด/
แกไขปญหาใหการเบิกจายและการดําเนินงานเปนไปตามเวลาที่กําหนด
- มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสถานการณชุมนุมทางการเมืองในชวงเวลาที่ผานมา
และมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว จึงควรมีแผนบริหารความ
เสี่ยงในกรณีนี้ไวรองรับ เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปไดอยาง
ตอเนื่องไมหยุดชะงัก รวมไปถึงเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไมคาดคิด อาทิ อัคคีภัย
อุทกภัย ระบบสารสนเทศขัดของ ฯลฯ
- กรณีการรับนักศึกษาใหมไมไดตามเปาหมายในบางสาขาวิชา มีขอเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อ
เตรียมความพรอมกลุมเปาหมายนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในคณะ
ตางๆ
3. มหาวิทยาลัยไดกําหนดภาระงานไวเพื่อดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
แบงออกเปน 10 ภาระงาน ใหดําเนินการพิจารณาความเสี่ยงในทุกภาระงานโดยมุงเนนงานที่เปนภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาเปนพิเศษ
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
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4. กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารจัดการ/นโยบาย/แผน/งบประมาณ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
8. การคลัง/การเงิน/การบัญชี
9. การพัสดุ
10. การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
4. ความเสี่ยงตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มี 6 ดาน โดยกําหนดใหหนวยงานจะตองมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน โดยความเสี่ยง 6 ดานนีไ้ ดแก
4.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ฯลฯ)
4.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (แผนไมเหมาะสมทําใหการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย)
4.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ (การไมปฏิบัติตามนโยบายฯ)
4.4 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน(การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ การประกัน
คุณภาพ ระบบงานตางๆ)
4.5 ความเสี่ยงดานบุคลากร และดานธรรมาภิบาล
4.6 ความเสี่ยงจากสถานการณ/เหตุการณภายนอก
และสามารถพิจารณาความเสี่ยงในดานอื่นๆ นอกจากนี้ได ตามแตบริบทของหนวยงาน
5. สรุปเอกสารที่ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําและสงใหกองนโยบายและแผนภายในวันศุกรที่ 9
ธันวาคม 2554 นี้
5.1 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
5.2 รายงานผลการปฏิบัติตามบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรอบป 2554 ตามแบบ RMUTP
– ERM 9 โดยใหผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดําเนินการรายงานใน
สวนที่เกี่ยวของ
5.3 แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
มีแบบฟอรมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานดังนี้
1. แบบ RMUTP – ERM 1 แบบแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Key Process)
2. แบบ RMUTP – ERM 2 แบบแสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objective Map)
3. แบบ RMUTP – ERM 3 แบบระบุความเสี่ยง (Risk Map)
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4. แบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 แบบแสดงขั้นตอน วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัย
เสี่ยง และประเภทของความเสี่ยง
หมายเหตุ : หากมีความชํานาญในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงแลว สามารถเริ่มดําเนินการ
ตามแบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 ไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา แบบ RMUTP – ERM
1 ถึง แบบ RMUTP – ERM 3
5. แบบ RMUTP – ERM 4 แบบกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
6. แบบ RMUTP – ERM 5 แบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
7. แบบ RMUTP – ERM 6 แบบประเมินความเสี่ยง
8. แบบ RMUTP – ERM 7 แบบประเมินการควบคุม
9. แบบ RMUTP – ERM 8 แผนบริหารความเสี่ยง
10. แบบ RMUTP – ERM 9 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน(รายงานแผน
บริหารความเสี่ยงประจําป 2554)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

5.4 รายงานการควบคุมภายในของหนวยงาน
มีแบบฟอรมในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับหนวยงานดังนี้
1. แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
2. แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 ดาน
แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม
แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง
แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม
แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล

หมายเหตุ : สามารถดาวนโหลดคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจําป 2555 และแบบฟอรมตางๆไดทางเว็บไซตของกองนโยบายและ
แผน

