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      แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสวนงาน /หนวยงาน เปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลัย จึงขอกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. พิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของสวนงาน /

หนวยงาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในรวมดวย  

พันธกิจหลกั และพันธกิจสนับสนุน ท่ีควรวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุม มีดังนี้ 

• ดานการวิจัย 

• ดานการศึกษา 

• ดานการบริการวิชาการ 

• ดานการเงินการคลัง 

• ดานทรัพยากรบุคคล 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

• ดานธรรมาภิบาล 

• ดานภาพลักษณองคกร 

• ดานสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต 

๒. ใหนําเหตุการณความเสี่ยงท่ีอยูระหวางการบริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ซ่ึงสามารถประเมินแนวโนม โดยใชการประมาณการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในชวง ๙ เดือน

ท่ีผานมา (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) สําหรับเหตุการณท่ีตองนํามาดําเนินการตอเนื่องใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ มาประกอบการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๕  

๓. ใหวิเคราะหความเสี่ยงโดยคํานึงถึงประเด็นจากเหตุการณความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๔ (กรณีสวนงาน /หนวยงาน มีการดําเนินการในพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนนั้น)  

อาทิเชน  

 ดานการวิจัย  : ความผันผวนของการจัดสรรทุนของแหลงทุน 

 ดานการศึกษา  : การเรียนการสอนท่ีไมตอบสนองตอการเปนผูประกอบการ 

 ดานการบริการวิชาการ  : การบริการวิชาการท่ีตองปรับตัวภายใตความทาทายใหม 

 ดานการเงินการคลัง  : ความม่ันคงทางการเงิน/การขาดสภาพคลอง 

 ดานทรัพยากรบุคคล  : การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  : การฟนตัวจากการถูกโจมตีทางไซเบอร /การเตรียมความพรอม

ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ดานภาพลักษณองคกร  : การรับมือตอภาวะวิกฤต /การกลั่นแกลงทางไซเบอร /การสื่อสารภายใน 

 ดานธรรมภิบาล : ความไมเพียงพอของระบบการติดตามระเบียบ/ขอบังคับใหม  
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๔. ใหทุกสวนงาน /หนวยงาน วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมท้ัง ๔ ประเภทความเสี่ยง 

ประกอบดวย ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ดานการเงิน 

(Financial Risk) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

๕. ใหวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต (Fraud) หรือ

กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ เรื่อง การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ดังนี้ 

- หากประเมินความเสี่ยงแลวพบวา มีระดับความเสี่ยงต่ําหรือปานกลาง ขอใหสวนงาน /หนวยงาน 

ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู ท่ีแสดงถึงมาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม ตามแบบฟอรมเอกสารหมายเลข ๓ 

- ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ใหสวนงาน /หนวยงาน วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ท่ีเปน

กิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตามแบบฟอรมเอกสาร

หมายเลข ๔ เพ่ิมเติมดวย 
 

๖. การประเมินระดับความเสี่ยงใหสวนงาน/หนวยงาน ใชเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
 

เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) 

ระดับ 

คะแนน 

ระดับการเกิด

ความเส่ียง 
โอกาสในการเกิด 

5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกวา 99% หรือ เกิดบอย 

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบวันถึงสัปดาห 

4 สูง โอกาสเกิดมากกวา 50% หรือ อาจเกิดข้ึนไดงาย 

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบสัปดาหถึงรอบเดือน 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดมากกวา 10% หรือ อาจเกิดข้ึนไดเพราะเคยเกิดข้ึนแลว  

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบป 

2 นอย โอกาสเกิดมากกวา 1% หรือ อาจเกิดข้ึนไดแตยังไมเคยเกิดข้ึน  

หรือ อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบหลายป 

1 นอยมาก โอกาสเกิดนอยกวา 1% หรือ เปนไปไดแตเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน  

หรือ เกิดข้ึนไดยากแมนอนาคตในระยะยาว  
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 เกณฑการวัดผลกระทบ (Impact) 4 ดาน 

ระดับ

คะแนน 

ระดับ 

ความ

รุนแรง 

1. ดานประสิทธิผล 
2. ดานมูลคาความ 

เสียหายทางการเงิน 
3. ดานชื่อเสียงและภาพลกัษณองคกร 

4. ดานความ

ปลอดภัย 

การดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

ระยะเวลาการหยุดชะงักของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Duration of Unplanned 

Downtime) 

มูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน 
มีผลกระทบตอ 

ถูกฟองรอง 

/ รองเรียน 
การนําเสนอขาว ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การไดรับ

อันตรายจาก

การปฏิบัติงาน 

5 สูงมาก ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 40 % 

> 24 ช่ัวโมง > 5% ของรายได     

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

มหาวิทยาลยั คดีข้ึนสูศาล

และ 

ถูกตัดสิน 

วาผิด 

พาดหัวขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

สื่อสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ  

≤ 65%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

> 20% 

อันตรายถึงชีวิต 

4 สูง ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

 > 30-40 % 

 > 12-24 ช่ัวโมง > 3-5 % ของรายได   

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

หลายสวนงาน คดีอยูใน 

ช้ันศาล 

กรอบขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

สื่อสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

 66 - 70% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

16 - 20% 

บาดเจ็บสาหสั

และรักษา 

ไมหาย 

3 ปาน

กลาง 

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 20-30 % 

> 3-12 ช่ัวโมง > 1-3 % ของรายได  

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะภายใน

สวนงาน 

ออกสื่อ ขาวระหวางสวน

งาน / เว็บบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

71 - 75% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

11 - 15% 

บาดเจ็บ  

ตองรกัษาและ

รักษาหาย 

2 นอย ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 10-20 % 

> 1-3 ช่ัวโมง > 0.5-1 % ของรายได

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะหนวยงาน

ภายในสวนงาน 

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

ขาวภายในสวนงาน  

 เว็บบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

76 - 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

6 - 10% 

บาดเจ็บ

เล็กนอย /  

มีผลตอสุขภาพ  

1 นอย

มาก 

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

 ≤ 10 % 

≤ 1 ช่ัวโมง ≤ 0.5 % ของรายได  

ท่ีไดรับในปท่ีผานมา 

เฉพาะบุคคล ภายใน 

สวนงาน 

ขาวภายใน

หนวยงาน 

พึงพอใจ 

> 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ  

≤ 5% 

เดือดรอน 

รําคาญ 

เสียเวลา /  

ไมมผีลกระทบ 
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ตารางแสดงระดับความเส่ียง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 

4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 

3 1X3 2X3 3X3 4X3 5X3 

2 1X2 2X2 3X2 4X2 5X2 

1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 

 1 2 3 4 5 

 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 

 

 

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง แนวทางการจัดการ 

สูงมาก 

(แดง) 

ลดความเส่ียง หรือหลีกเลี่ยงความเส่ียง หรือรวมจัดการ

ความเสี่ยง 

สูง 

(สม) 
รวมจัดการความเส่ียง หรือลดความเส่ียง 

ปานกลาง 

(เหลือง) 
ยอมรับความเส่ียง หรือลดความเส่ียง 

ต่ํา 

(เขียว) 
ยอมรับความเส่ียง 
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๗. กําหนดใหสวนงาน /หนวยงาน นําเหตุการณความเสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยงสูง (โซนสีสม) และ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง) มาจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ 

ตอมหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน 

๘. ใหทุกสวนงาน /หนวยงาน ใชแบบฟอรมสําหรับการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสามารถดาวนโหลดท่ีหนาเว็บไซตของศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง  

ระบบ Intranet ท่ี https://op.mahidol.ac.th/rm/forms_rm ประกอบดวย 

- หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงาน (เอกสารหมายเลข ๑) 

- แบบ Checklist การประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) 

- รายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๓) 

- แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๔) 

หมายเหตุ  เอกสารหมายเลข ๑ ,๓ ,๔ คงเดิมไมมีเปลี่ยนแปลง เอกสารหมายเลข ๒ มีการปรับปรุงใหม 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล COSO ๒๐๑๓ (Internal Control) และสําหรับเอกสารหมายเลข ๓ และ ๔ 

สามารถเลือกใชแบบฟอรมอยางใดอยางหน่ึง (Word หรือ Excel) 

๙. กําหนดใหจัดสงรายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสาร

หมายเลข ๑-๔) มายังศูนยบริหารจัดการความเสี่ยงภายในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจัดสงไฟล

มาทางอีเมล murmc@mahidol.ac.th (หากสวนงาน/หนวยงาน ไมสามารถจัดทําและนําสงรายงานฯ 

ขอใหจัดทําบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน กลับมายังมหาวิทยาลัยดวย) 

 

 

คูมือการบรหิารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://op.mahidol.ac.th/rm/risk_management/risk-management-guide 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หากตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม หรือมีขอสงสัย สามารถติดตอไดท่ี  

ศูนยบริหารจัดการความเส่ียง ม.มหิดล ๐๒-๘๔๙-๖๑๕๒-๕  

หรือทางอีเมล murmc@mahidol.ac.th 

 

https://op.mahidol.ac.th/rm/forms_rm
mailto:murmc@mahidol.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/rm/risk_management/risk-management-guide
mailto:murmc@mahidol.ac.th
























































เอกสารหมายเลข 1 

 

 

   

 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สวนงาน / หนวยงาน ........................................................ไดประเมินผลการควบคุมภายในของ

สวนงาน/หนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดวยวิธีการท่ีสวนงาน / หนวยงานกําหนด  

ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของ 

สวนงาน/หนวยงาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ัง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และดานการบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

จากผลการประเมินดังกลาว สวนงาน / หนวยงาน..................................... เห็นวา การควบคุม

ภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 

 

    ลายมือชื่อ........................................................ 

                                           (…………………………………………………………….) 

                                     ตําแหนง…...... (คณบดี/ผูอํานวยการ) ....................   

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

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยง

ดังกลาวในปงบประมาณถัดไป ใหระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอรมท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 



สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไมมี

1.1.1 ผูบริหารกําหนดแนวทางและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี อยูบนหลัก

ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง

- การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และ การตัดสินใจตาง ๆ

- การปฏิบัติตอลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก

1.1.2  มีการกําหนดที่เปนลายลักษณอักษร ใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และสื่อสารใหทุกคนรับทราบ

ที่ครอบคลุมถึง

- มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) 

- มีการกําหนดขอหามไมใหปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชั่น

อันทําใหเกิดความเสียหายตอสวนงาน และมหาวิทยาลัย

1.1.3 มีการกําหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทําที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด

เกี่ยวกับจริยธรรม อยางเปนลายลักษณอักษร และมีการสื่อสารบทลงโทษใหผูบริหาร

และพนักงานทุกระดับรับทราบ

1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

 (code of conduct) โดยอยางใดอยางหนึ่ง  

- การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับดูแล

การปฏิบัติ (compliance unit)

- การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน ที่ไดรับมอบหมาย

- การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร

1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

 (การไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อยางทันเวลา

รายการประเมิน

1.1 ความซื่อสัตย

และจริยธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

ชื่อสวนงาน / หนวยงาน ..........................................................

     แบบ Checklist ใชสําหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัย

และสวนงานไดออกแบบไวใน 5 องคประกอบ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment)
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สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไมมีรายการประเมิน

1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผูกํากับดูแลที่มีความเปนอิสระ และมีการกําหนดบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไวอยางชัดเจน เชน สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอํานวยการ

สวนงาน

1.2.2 คณะกรรมการ หรือผูกํากับดูแล มีการกํากับดูแลและพัฒนาเรื่องการควบคุม

ภายใน ครอบคลุมทั้ง 5 องคประกอบ คือ การสรางสภาพแวดลอมของการควบคุม 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม

1.3.1 มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการแบงแยกหนาที่ใน

สวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และมีสายการรายงานที่

ชัดเจน เปนตน

1.3.2 ผูบริหารสวนงานมีกําหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอํานาจอนุมัติ ไปยัง

ผูบริหารระดับตางๆ ตามภารกิจของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร และเวียนแจงให

ผูเกี่ยวของรับทราบ

1.4.1 มีนโยบายและกําหนดเกณฑในการเปดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากร

ที่มีความรูและความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติใหมี

ความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

1.4.2 มีกระบวนการในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement

 - PA) ที่ครอบคลุมเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุ

ยุทธศาสตรของสวนงาน โดยเปนความเห็นชอบรวมกันระหวาง

ผูบริหารและพนักงานผูรับการประเมิน

1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดแนวทางแกไขตอบุคลากรที่

มีผลการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหลานี้ให

ผูบริหารและพนักงานทราบ

1.4.4 มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

 เพื่อกําหนดสัดสวนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และ/หรือเลื่อนตําแหนง

1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง ระดับบริหาร/หัวหนา 

หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษ (succession plan)

1.2 ความรับผิดชอบ

ตอการกํากับดูแล

องคกร

1.3 การกําหนด

อํานาจและหนาที่

1.4 การพัฒนา

บุคลากร
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สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไมมีรายการประเมิน

1.5.1 มีการกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสวนงาน โดยสื่อสารใหบุคลากรรับทราบ และจัดใหมี

การปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบขอผิดพลาด

1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับ

ความสําเร็จของหนาที่ในการปฎิบัติตามการควบคุมภายใน

1.5.3 มีการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี Happy work Place และไมสราง

แรงกดดันในการปฏิบัติหนาที่ที่มากจนเกินไป

2.1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของการดําเนินการไวอยางชัดเจน 

เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงค

ของสวนงาน

2.1.2 มีการกําหนดสาระสําคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน 

ผูใชรายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจาย ที่สะทอนผลการดําเนินงานและ

เปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําไปใชเปนขอมูล

ใหผูบริหารประกอบการตัดสินใจได

2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกําหนดผูรับผิดชอบ ทําหนาที่ในการ

สื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทุกคนรับทราบ

และถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

2.2.1 ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในการระบุเหตุการณความเสี่ยง ประเมิน

ระดับความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรือเห็นชอบอนุมัติ

แผนฯ ในลําดับสุดทายกอนนําไปใหผูเกี่ยวของปฏิบัต)ิ

2.2.2 มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สําคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk ,

Operational Risk ,Financial Risk ,Compliance Risk)

2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และเทียบระดับความเสี่ยงจากตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง (ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก)

2.2.4 มีการเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สอดลคลองกับระดับความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง 

(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)

 หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)

1.5 การให

ความสําคัญตอการ

ควบคุมภายใน

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.1 วัตถุประสงค

ของการดําเนินงาน

ชัดเจน

2.2 การระบุและ 

จัดการความเสี่ยง
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สําหรับทุกส่วนงาน / หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไมมีรายการประเมิน

2.3.1 มีการประเมินความเสี่ยง (มีขอมูลรายละเอียด เชน เหตุการณความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของการดําเนินงาน

หรือการปฏิบัติหนาที่

- ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ 

- ที่อาจเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

ของสวนงาน

2.3.2 มีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่

กําหนดไวใหบุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2.3.3 มีการกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับผิดชอบ ไดพิจารณาและ

สอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดําเนินการเพื่อปองกัน

หรือแกไขการทุจริต

2.4.1 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก (ปจจัยภายนอก) 

ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน การควบคุมภายใน พรอมทั้งระบุสาเหตุที่แทจริง

ที่ทําใหเกิดเหตุการณความเสี่ยง เพื่อใหสามารถวางแนวทางการตอบสนองตอ

ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน 

เชน การปรับกระบวนการทํางาน การจัดทําโครงการใหม ที่อาจมีผลกระทบตอ

การควบคุมภายใน และการดําเนินงานของสวนงาน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอ

2.4.3 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง ผูบริหาร หัวหนางาน (หมดวาระหรือ

ครบสัญญา) ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจน

มีมาตรการเพื่อรองรับอยางเพียงพอแลว

2.4 การระบุและ

วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงที่มี

ความสําคัญ

2.3 การประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริต
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3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทําใหความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

สวนงานอยูในระดับที่ยอมรับได  โดยเปนไปตามลักษณะเฉพาะของสวนงาน เชน 

สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน และ

คํานึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

3.1.2 มีการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม

กระบวนการทํางานตางๆ เพื่อสามารถปองกันการทุจริต เชน 

- มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ

การบริหารทั่วไป

- กําหนดขอบเขต  อํานาจหนาที่  และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับ

ไวอยางชัดเจน

- ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซื้อ  

- ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน
  

3.1.3 มีการกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน 

การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม

3.1.4 มีการกําหนดใหมีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของสวนงาน และ

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ

แตละขั้นตอนไว

3.1.5 มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ออกจากกันโดย

เด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ 

(1) หนาที่อนุมัติ 

(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 

(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

3.1 การควบคุม

สามารถลดความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได
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3.2.1 มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อชวย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค และกําหนดความเกี่ยวของระหวางการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศนั้น

3.2.2 มีการกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชใน

การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

3.2.3 มีการกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่นํามาใชใหมีความเหมาะสม

3.2.4 มีการกําหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

ใหมีความเหมาะสม (กําหนดผูดูแลระบบ)

3.3.1 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเปนนโยบายที่รัดกุม เพื่อใหสามารถ

นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติได

3.3.2 มีการกําหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและผูบริหาร เพื่อปองกันการหาโอกาส หรือนําผลประโยชนของสวนงาน หรือ

มหาวิทยาลัยไปใชสวนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให

เหมาะสมอยูเสมอ

3.3.3 มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของหนวยงานภายในสวนงานอยางเหมาะสม

4.1.1 มีการกําหนดขอมูลที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานทั้งขอมูลจากภายในและ

ภายนอกสวนงาน โดยเปนขอมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวของสัมพันธกับระบบงานตาง ๆ

4.1.2 มีการพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและ

ความถูกตองของขอมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู

4.1.3 มีการดําเนินการจัดทําขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหผูบริหารใชสําหรับ

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เชน รายละเอียดเรื่องที่เสนอใหพิจารณา ผลกระทบ

ตอสวนงาน หรือ ทางเลือกตาง ๆ

4.1.4 มีการดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบวาระ

การประชุม นําสงใหคณะกรรมการฯ สวนงาน ไดพิจารณากอนการประชุมลวงหนา

อยางนอยภายในระยะเวลาที่กําหนด

4.1.5 มีการดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯสวนงาน ที่ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญและมติที่ประชุมอยางครบถวน เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง

เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ฯ ได

3.3 การกําหนด

นโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติ

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

4.1 สารสนเทศ

3.2 มีการควบคุม

ทั่วไปดาน IT
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4.2.1 มีการสื่อสารขอมูลภายในสวนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ

ตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในนั้น สามารถดําเนิน

ไปไดตามที่วางไว โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม

4.2.2 มีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการฯสวนงานอยางสม่ําเสมอ และ

คณะกรรมการฯ สวนงานสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน

 การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจาก

ที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูตรวจสอบภายใน เปนตน

4.2.3 มีการจัดชองทางการสื่อสารพิเศษ หรือชองทางลับ เพื่อใหบุคลากรภายใน

สวนงานแจงขอมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง หรือเบาะแสเกี่ยวกับการ

ทุจริตภายในสวนงานไดอยางปลอดภัย

4.3.1 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ

การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

องคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน

การควบคุมภายใน เชน ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน

4.3.2 จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอก 

สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ไดอยางปลอดภัย

5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมไปถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ

 และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการ

ปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน   

5.1.2 มีการกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว 

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน

5.1.3 มีการกําหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยาง

เหมาะสม (ทั้งการดําเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทํางาน) ดําเนินการโดย

ผูที่มีความรูความสามารถ (มีความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของสวนงาน)

4.2 การสื่อสาร

ขอมูลภายในองคกร

4.3 การ

ติดตอสื่อสาร

ภายนอกองคกร

 องคประกอบที่ 5  กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อยางเปนอิสระ
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5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อยางเปนอิสระ (ตอ)

5.1.4 มีการสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกําหนดแนวทาง

การรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ

เพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมาย

ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ

5.2.2 มีนโยบายใหรายงานตอผูบริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยวาจะเกิด

เหตุการณที่จะกอใหเกิดการทุจริตอยางรายแรงหรือการกระทําผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่ง

อาจสงผลตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของสวนงาน

5.2.3 กําหนดใหมีการรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไข

ปญหา ตอผูบริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

5.2.4 มีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ

ผูบริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทําทะเบียนคุมเหตุการณทุจริตและขอบกพรอง

สําคัญไวที่สวนงาน

(.........................................................................)

วันที่...............................................

5.2 การสื่อสารผล

การติดตามไปยัง

ผูเกี่ยวของ

ลงชื่อผูประเมิน......................................................................
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ช่ือสวนงาน/หนวยงาน  (1)   

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 

 

ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 

 

ยุทธศาสตรงาน (ถามี) : เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน : 

       

 (7)                                 (8)                                

 

              

ภารกิจดาน/งาน   (9)    

  

 



เอกสารหมายเลข 3 

หนา 2 

 

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียงประจําปงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณความเส่ียง (10) :  ดานกลยุทธ (S)  ดานการดําเนนิงาน (O)  ดานการเงิน (F)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ 

ความเส่ียง 

 

 

 

(11) 

สาเหต ุ

 

 

 

 

(12) 

ตัวช้ีวัด

ความเส่ียง 

( Key Risk 

Indicators 

: KRI ) 

(13) 

กิจกรรม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

 

(14) 

ผลประเมิน

กิจกรรม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

(15) 

ระดับ 

โอกาส

เกิด 

 

 

(16) 

ระดับ

ผลกระทบ 

 

 

 

(17) 

ระดับ 

ความเส่ียง

(หลัง 

การควบคุม

ท่ีมีอยู) 

(18) 

แนวทาง 

การจัดการ 

 

 

 

(19) 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

(20) 

ชวงเวลา

ดําเนินการ

และกําหนด

เสร็จ 

 

(21) 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 



เอกสารหมายเลข 3 

หนา 3 

 

คําอธิบายการกรอกขอมูลในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง 

(1) ชื่อสวนงาน / หนวยงานหมายถึง  ช่ือสวนงาน/หนวยงานท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(2) ปงบประมาณ  หมายถึง  ปงบประมาณท่ีจดัทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(3) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(4) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(5) ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(6) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 

(7) ยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  ยุทธศาสตรของงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(8) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

(9) ภารกิจดาน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เชน ภารกิจดานการวิจัย  ภารกิจดานการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เปนตน      

(10) ประเภทเหตุการณความเสี่ยง หมายถึง  จําแนกวาความเสี่ยงท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเปนความเสีย่งดานใด ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินการ ดานการเงิน หรือดาน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณท่ีมโีอกาสเกิดข้ึนและหากเกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอเปาประสงค/วัตถุประสงคของสวนงาน/หนวยงาน โดยพิจารณาจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกสวนงาน/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุท่ีแทจรงิ(Root Cause) ท่ีทําใหเกิดเหตุการณความเสี่ยงตามขอ (11) โดยเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสีย่งของสวนงาน/หนวยงานเอง 

(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถงึ ตัวช้ีวัดท่ีตองเฝาระวังกอนท่ีจะเกิดเปนความเสีย่ง เชน จํานวนขอผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เปนตน 

(14) กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได 

(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมท่ีมีอยู  หมายถึง  การอธิบายผลของการดําเนินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูตามขอ (14) วาทําใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู โดยพิจารณาจากตารางเกณฑโอกาสท่ีจะเกิดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผลกระทบท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไวโดยเลือกผลกระทบ

เพียงดานเดยีวท่ีรุนแรงท่ีสดุ 

(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมท่ีมีอยู)  หมายถึง  นําคาระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว แลใหระบุวาอยูในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ํา 

(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ใหระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกวาจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูรวมรับความเสี่ยง แลวกําหนดวิธีการหรือกิจกรรมท่ีสัมพันธกับสาเหตุ โดยตองไมเปน

กิจกรรมการควบคุมท่ีไดดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

(20) ผูรับผิดชอบ  หมายถึง  หนวยงาน/บุคคลท่ีรับผดิชอบในการดําเนินกิจกรรมตามขอ (19) 

(21) ชวงเวลาดําเนินการและกําหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะดําเนินกิจกรรมตั้งแตเริ่มจนแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ 



เอกสารหมาย 4 

หนา1 

 

 

ช่ือสวนงาน/หนวยงาน  (1)   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 

 

ยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน  :  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสวนงาน/หนวยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 

 

ยุทธศาสตรงาน (ถามี): เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน : 

       

 (7)                                 (8)                                

 

              

ภารกิจดาน/งาน   (9)    
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หนา2 

 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณความเส่ียง (10) :  ดานกลยุทธ (S)  ดานการดําเนนิงาน (O)  ดานการเงิน (F)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(11) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง ( 

Key Risk 

Indicators 

: KRI ) 

(12) 

กิจกรรม 

การบริหาร 

จัดการ

ความเสี่ยง 

 

(13) 

แผน 

/ผล 

 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงกอน

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

(15) 

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค 

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

(17) 

ผลลัพธท่ีได

(Outcome) 

 

 

 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับ

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ระดับ ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับ

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สวน

งาน 

มหาวิทยาลัย 

   

 

 

แผน 

 

 

                    ผลการดําเนิน

กิจกรรม 

 

ผล 

 

 

            ผลตัวชี้วัด

ความเส่ียง 

 

   

 

 

แผน 

 

 

                    ผลการดําเนิน

กิจกรรม 

 

ผล 

 

 

            ผลตัวชี้วัด

ความเส่ียง 
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คําอธิบายการกรอกขอมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 

(1) ชื่อสวนงาน / หนวยงานหมายถึง  ชื่อสวนงาน/หนวยงานท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(2) ปงบประมาณ  หมายถึง  ปงบประมาณท่ีจัดทํารายงานวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(3) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(4) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(5) ยุทธศาสตรสวนงาน/ หนวยงานหมายถึง  ยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(6) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรหนวยงาน/สวนงาน  หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(7) ยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  ยุทธศาสตรของงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(8) เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน   หมายถึง  เปาประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงานท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 

(9) ภารกิจดาน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เชน ภารกิจดานการวิจัย  ภารกิจดานการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เปนตน      

(10) ประเภทเหตุการณความเส่ียง หมายถึง  ความเส่ียงท่ีทําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงเปนความเส่ียงดานกลยุทธ ดานการดําเนินการ ดานการเงิน หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(11) เหตุการณความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอเปาประสงค/วัตถุประสงคของสวนงาน/หนวยงาน โดยพิจารณาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกสวนงาน/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(12) ตัวชี้วัดความเส่ียง  หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีตองเฝาระวังกอนท่ีจะเกิดเปนความเส่ียง เชน จํานวนขอผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เปนตน 

(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือใหลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได 

(14) ระยะเวลาการดําเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาท่ีวางแผนวาจะดําเนินการภายใน 1 ปงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีดําเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 

(15) ระดับความเส่ียงกอนการบริหารจัดการความเส่ียง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเส่ียง (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

- ระดับความเส่ียง หมายถึง คาระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า (คาคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง) 

(16) สงผลกระทบตอวัตถุประสงค หมายถึง เหตุการณความเส่ียงน้ันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคระดับสวนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

(17) ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  คาคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแลว 1 ปงบประมาณ 

- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  คาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเส่ียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแลว 1 ปงบประมาณ 

- ระดับความเส่ียง หมายถึง นําคาระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว และใหระบุวาอยูในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า  

(18) ผลลัพธท่ีได หมายถึง  การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวช้ีวัดความเส่ียง พรอมท้ังใหสรุปผลการบริหารจัดการวาสามารถทําใหระดับความเส่ียงลดลงอยูในระดับท่ีสามารถ

ยอมรับไดแลวหรือไม โดยวิเคราะหตามตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรม หรือใชขอมูลเชิงสถิติเปนตัววิเคราะหเปรียบเทียบตามรอบการรายงาน  
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