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คานา
การบริหารจัดการในปัจจุบันไม่ว่าองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจได้นาการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ามาดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนได้ให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ รัฐบาลได้กาหนดเป็นนโยบายการ
บริ ห ารราชการภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และได้ ก าหนดกลไกเพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 1) การตั้งให้มีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อเป็น
เครื่องมือของผู้บริหาร ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ 2) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รับ ทราบและน าไปปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การบริ ห าร
ความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) ควบคู่ด้วยแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมา กอปรกั บ ก าหนดการใช้ คู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยได้สิ้นสุดลงตามระยะของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและจัดทาคู่มือการบริห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น ไปอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมา

การเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2541 ทาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้ออกข้อบั งคั บ ให้ บ ริ ษัทจดทะเบี ย นต้องจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ แล้วเสร็จ ภายในปี
พ.ศ. 2542 และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รมี ค วามโ ปร่ ง ใส (Transparency) ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity)
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ประกอบกับ ภาครัฐ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ได้กาหนดคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2552 ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นได้ว่า หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในประเทศไทยมีการนาไปใช้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ มีการจั ดทารายงานปรั บ ปรุ งระบบการควบคุมภายในเป็นครั้งแรกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น
การดาเนินการตามรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงหลักการบริหารกิจการที่ดี จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยใน
ก ากั บ ของรั ฐ พร้ อ มประกาศเป็ น นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ก ารด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุ ม ภายในเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดกระบวนการบริห าร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยเน้น วิธีการสื่อสารสองช่องทางคือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยอยู่ใน
รูปแบบที่มีการรายงานจากคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และจากระดับบนลงล่าง (Top Down)
ในรู ป แบบคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ สั่ ง การมาถึ ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
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1.2

หลักการและความจาเป็น
1.2.1 ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดิน ว่าด้ว ย การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 ได้กาหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อมหาวิทยาลัย จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิ ทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กาหนดตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึง
การนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใ นกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน)
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรง รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
1.2.3 คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในมิติ
การบริหารจัดการ ได้กาหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1.2.4 มหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนดเป้ า หมายตัว ชี้วัด ความส าเร็ จระดับ ภารกิ จ ไว้ใ นแผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยวัดระดับการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการจัดการที่มีประสิทธิผล
1.3

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การจัด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือว่ามีความสาคัญมาก เนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบาย ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่
ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบให้ มี ค วามชั ด เจนมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงการท างานของแต่ ล ะคณะ
โดยโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี ปรากฏ
ดังภาพที่ 1.1 และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังตารางที่ 1.1 ดังนี้
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางานกลัน่ กรองรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะทางาน
สานักงานอธิการบดี/
หน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า

คณะทางาน
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

คณะทางาน
สานักวิชา

คณะทางาน
ศูนย์/สถาบัน

คณะทางาน
หน่วยวิสาหกิจ

สอบทานการดาเนินงานและสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 1
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่สภามอบหมายทาหน้าที่
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงให้รดั กุม
มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี
1. นานโยบายการบริหารความเสีย่ งของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
4. จัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
5. รับผิดชอบการประเมินความเสีย่ ง ระดับมหาวิทยาลัยและผลที่ได้รับ
จากการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
6. พิจารณากลั่นกรองคาขอเงินงบประมาณในการดาเนินการตามแผน
การบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอเป็นคาขอ
งบประมาณมหาวิทยาลัย
7. นาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ
8. นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ระดับมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบและรับข้อแนะนา
9. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 90 วัน หลังวันสิ้นปีงบประมาณ
10. รับทราบรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ของหน่วยตรวจสอบภายใน
11. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
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ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานกลั่นกรองรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการ
บริหารความเสี่ยง 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร
ความเสี่ ย ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ หน่ ว ยงาน ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 1. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ภายใน ระดับหน่วยงาน 2,*
โดยระบบดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับระบบการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
2. รับผิดชอบการประเมินความเสีย่ ง ระดับหน่วยงาน ตามแบบที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
กาหนด
3. จัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง ประจาหน่วยงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
กาหนด
4. จัดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จในแผนการปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงาน
5. ดาเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
6. รับทราบรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน
7. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
มอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. สอบทานการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
ประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. จัดทารายงานผลการสอบทานและการประเมินผลสาเร็จ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
และคณะทางานบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
เพื่อทราบ
หมายเหตุ

1
2
*

แต่งตั้งโดยคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยคาสั่งมหาวิทยาลัย
กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานคณะทางานโดยตาแหน่ง

5

คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทที่ 2
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นปัญหาในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนา
กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้ศึกษารูปแบบจาก
ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยโอเรกอนในประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลล์ ใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่กล่าวถึงนั้น ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาจาก
กรอบโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รเชิ ง บู ร ณาการ (Enterprise Risk Management –
Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานออสเตรเลี ย/นิว ซีแลนด์ 4360 ภายหลั งการศึกษา
เปรี ย บเทีย บระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของแต่ล ะมหาวิทยาลั ย แล้ ว มหาวิทยาลั ย จึง ได้ เลื อกประยุกต์ใช้
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO (ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
4 ประเภท ตามมาตรฐานของ COSO-ERM) เพื่ อ มาผสมผสานเป็ น กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ความเสี่ยง (Risk) คือ ความเป็น ไปได้ หรื อความไม่แ น่น อน ที่เ หตุการณ์ ใ ดเหตุการณ์ หนึ่งจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้”
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ได้มีมติอนุมัติกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีกระบวนการ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. การกาหนดกรอบการปฏิบัติ
3. การระบุปัจจัยเสี่ยง
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
5. การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
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ปรากฏตามรูปแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT’s Risk
Management Process) ดังภาพที่ 2.1

ขั้นที่ 1

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ขั้นที่ 2 การกาหนดกรอบการปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ขั้นที่ 4

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นที่ 5

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ขั้นที่ 6

กิจกรรมการควบคุม

ขั้นที่ 7

การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นที่ 8

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 2.1 รูปแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 8 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
2.1

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จึงได้กาหนดการจัด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 เพื่อสื่อให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงการทางานของแต่ละคณะ ดังนี้
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2.1.1 ระดับนโยบาย
1) สภามหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน มี ห น้ า ที่ ส อบทานระบบ
การควบคุ ม ภายใน และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะน าแก่
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
3) สภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
2.1.2 ระดับมหาวิทยาลัย
1) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในมหาวิ ท ยาลั ย น านโยบาย
การบริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติ
2) คณะทางานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหาร
ความเสี่ยง มีหน้าที่กลั่นกรอง (ร่าง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบ โดยเลขานุการคณะทางานฯ
เป็ น ผู้ จั ด ท าร่ า ง จากการรวบรวม วิ เ คราะห์ รายงานต่ า งๆ จากคณะท างานบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
3) พิจารณากลั่นกรองคาขอเงินงบประมาณในการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอเป็นคาของบประมาณมหาวิทยาลัย
4) นาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ
5) นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบและรับข้อเสนอแนะ
6) รับทราบรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
รายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
7) แจ้ ง รายงานแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน และรายงานการประเมิ น ผล
การด าเนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แก่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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2.1.3 ระดับหน่วยงาน
1) มีหน้าที่วิเคราะห์ค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบในระดับหน่วยงาน
2) จัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
มหาวิทยาลัย
3) รับทราบรายงานประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
รายงานประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามแผนการบริห ารความเสี่ ยง ระดั บ หน่ ว ยงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.2

การกาหนดกรอบการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุมภายในมหาวิทยาลั ย ได้ กาหนดกรอบการจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ให้แน่ใจว่าความเสี่ยงทั้งหลาย จะได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และเป็นระบบ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีการชี้ให้เห็นลาดับความสาคัญของความเสี่ยง การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการจัดการความเสี่ยง การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินการที่จะบรรลุเป้าหมาย การจัดหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกในการรายงานตามลาดับชั้นขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดกรอบความเสี่ยง
ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
2.2.1 ความเสี่ยงระดับองค์กร ในคู่มือนี้เรียกว่า ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จัดให้มีความเสี่ยงตาม
แผนยุทธศาสตร์ 5 แผน
1) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
3) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
4) ความเสี่ ย งยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มเผยแพร่ ศิล ปะและวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและ
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.2.2 ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ในคู่มือนี้เรียกว่า ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จัดให้มีความเสี่ยง
ตามแผนงาน 5 แผนงาน
1) ความเสี่ยงแผนงานการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
2) ความเสี่ยงแผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ
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3) ความเสี่ยงแผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการเพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม
4) ความเสี่ยงแผนงานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) ความเสี่ยงแผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษามี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัยสู่การยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

แผนงานการจัดการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล

แผนงานการพัฒนาสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
นานาชาติ

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการ
บริการวิชาการ เพื่อเป็นที่
พึ่งของสังคม
แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และบริการ
วิชาการเพื่อเป็นที่พงึ่ ของสังคม

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิน่ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพสูง
ภายใต้อัตตาภิบาลและ
ธรรมาภิบาล ของ
มหาวิทยาลัย

แผนงานทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

แผนงานการบริหารจัดการ
ภายใต้อัตตาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2.2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับแผนงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงได้ตั้งเป้าหมายในการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ไว้ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เป้าหมายในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง มีแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการรายงานผล
และดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
การดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ทุก ๆ ปีงบประมาณ
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบบริหารความ
เสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความ
เสี่ยงต่อการดาเนินงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
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เป้าหมายในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับใน
มหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และสามารถจัดทาแผน
การบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้ทันเวลา จนป้องกันและลดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ ระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง

มีการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยด้าน
ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง

2.3

การระบุปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความสาเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึง
วัตถุป ระสงค์ ต ามแผนงานของหน่ว ยงาน และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่ งผลกระทบต่อ
หน่ ว ยงาน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น ได้ จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้จัดประเภทของความเสี่ยงในการระบุความเสี่ยง
ออกเป็น 9 ประเภทด้ วยกัน และได้กาหนดเกณฑ์ดังกล่ าว เพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ ยงแยกตามประเภท
ความเสี่ยงของหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้
2.3.1 ประเภทของความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ตัวย่อ S ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพั น ธกิ จ ในภาพรวม โดยความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอก ส่ ง ผลต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการ
มีส่วนร่วม ทาให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่ การแก้ไขปัญ หาหรือ
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้ อย่างไม่ถูกต้อง
ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) ตัวย่อ F ความเสี่ยงที่
เกี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ร ายได้ ล ดน้ อ ยลง หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การจัดการความเสี่ยงจึงมี
ลักษณะของการปกป้องทรัพย์สิน การเงิน และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk) ตั ว ย่ อ O ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการทางานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วัส ดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ ย งด้ า นกฎระเบี ย บ (Compliance Risk) ตั ว ย่ อ C ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ ยงเนื่อ งจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมถึงการทานิ ติกรรมสั ญญา การร่างสั ญญาที่ไม่ ครอบคลุ มการดาเนินงานจาก
เหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ ย งด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย ง (Image and Reputation Risk) ตั ว ย่ อ IM
ภาพพจน์ ของมหาวิทยาลั ย อาจเกิดความเสี ยหาย เนื่องจากมี การเผยแพร่ข่าวสื่ อเชิงลบ
ในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk) ตัวย่อ HS ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการเกิด อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) ตัวย่อ P ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ พนักงาน
ของมหาวิทยาลัย เป็นความเสี่ยงจากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ความ
เสี่ยงนี้ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล เช่น อัตราการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) ตัวย่อ D เป็นความเสี่ยง
เกี่ย วกับ การจั ด การเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของแต่ล ะหน่ว ยงานในการก าหนดให้ มี การจั ด การ
ความเสี่ยงตามพื้นฐานความจาเป็นของงานแต่ละงาน เช่น การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล การเรียกข้อมูลกลับคืน เป็นต้น
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9) ความเสี่ ย งด้ า น ธรรมาภิ บ าลและอั ต ตาภิ บ าล (Good Governance and Self
Governance Risk) ตัวย่อ G เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินการเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล เช่น ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงในการกากับดูแล
ตนเองที่ดีด้วย
2.3.2 วิธีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
1) ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้กาหนดปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
2) ระดับหน่วยงาน คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงานจะ
ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจาทุกปีงบประมาณ เพื่อร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องในแผนงาน เมื่อได้ข้อสรุปปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจแล้ว คณะทางาน
บริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงานจะนากลั บไปจัดทารายงาน
การบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานต่อไป
ข้อแนะนาในการระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน
หน่วยงานควรพิจารณาถึงขนาดของหน่วยงานและจานวนกิจกรรม โดยคู่มือจะเป็นเพียงคาแนะนาใน
การเลือกประเภทความเสี่ยงตามสัญลักษณ์เป็นรูป  เพื่อเป็นการกาหนดค่าผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ข้อแนะนาหน่วยงานในการเลือกประเภทความเสี่ยง
ที่
1.

หน่วยงาน

S

สภามหาวิทยาลัย
1.1 สานักงานสภามหาวิทยาลัย




1.2 หน่วยตรวจสอบภายใน
2.

สานักงานอธิการบดี
2.1 ส่วนการเงินและบัญชี

F

O

C

IM HS

 
  

P

D

G

  
  

    
  

      

      
    
  
    
  

  
  

2.2 ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.3 ส่วนกิจการนักศึกษา
2.4 ส่วนแผนงาน
2.5 ส่วนบริหารสินทรัพย์
2.6 ส่วนพัสดุ
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ที่

หน่วยงาน

S

2.7 ส่วนสารบรรณและนิติการ
2.8 ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2.9 ส่วนอาคารสถานที่
2.10 ส่วนประชาสัมพันธ์
2.11 สถานกีฬาและสุขภาพ
2.12 สถานพัฒนาคณาจารย์
2.13 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2.14 สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
2.15 สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักศึกษา
2.16 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
2.17 หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
3.

สานักวิชา
3.1 สานักวิชาวิทยาศาสตร์













F







O

C

IM HS


























  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

























3.7 สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์









4.

สถาบัน
สถาบันวิจยั และพัฒนา

    

5.

ศูนย์
5.1 ศูนย์กิจการนานาชาติ

3.2 สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3.3 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.4 สานักวิชาแพทยศาสตร์
3.5 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3.6 สานักวิชาพยาบาลศาสตร์









5.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
5.3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.4 ศูนย์บริการการศึกษา
5.5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
5.6 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
5.7 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
6.

หน่วยวิสาหกิจ
6.1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย






6.2 สุรสัมมนาคาร
6.3 เทคโนธานี
6.4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ จากตารางข้างต้นหน่วยงานสามารถพิจารณาเพิ่มประเภทความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม
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2.4

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ความเสี่ย ง มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการจัดล าดับความสาคัญของความเสี่ ยงในแต่ล ะ
ประเด็น โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในการที่จ ะ
ดาเนินการเร่งป้องกันและแก้ไขบริหารจัดการก่อน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น
2.4.1 การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ
ขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยงในระดับ หน่วยงาน หน่วยงานต้องทาการประเมิน
โอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และ ผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I
โอกาสของความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถี่
ของเหตุการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ
ผลกระทบ หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูล ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง
จากการระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งแยกตามประเภทความเสี่ ยงทั้ง 9 ประเภท ตามขั้นตอนที่ 2.3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ระบุเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาส
ของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ ซึ่งสามารถกาหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลและสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
2.4.1.1 เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง
คาอธิบาย ขั้นตอนนี้เป็นการระบุค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์ว่าจะอยู่ในระดับเป็นไปได้
มากหรือน้อยเพียงใด โดยจัดค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

1=

0 – 1 ครั้งต่อปี

อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี

2=

2 – 3 ครั้งต่อปี

อาจจะเกิดขึ้นน้อยมาก

3=

4 – 5 ครั้งต่อปี

เป็นไปได้ ที่เกิดขึ้นในบางครั้ง

4=
5=

6

ครั้งต่อปี

เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย

ตลอดทั้งปี (มากกว่า 6 ครั้งต่อปี) ค่อนข้างแน่นอน คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่
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2.4.1.2 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ
คาอธิบาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ได้กาหนด
เกณฑ์การหาค่าผลกระทบ ออกเป็น 5 ระดับ ตามประเภทของความเสี่ยง ไว้ทั้งหมด 9 ประเภท โดยเกณฑ์
การหาค่าผลกระทบที่ปรากฎในแต่ละประเภทนี้ เป็นเพียงกรอบหลักในการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานใดที่มี
ลักษณะเฉพาะ สามารถประยุกต์และดัดแปลงเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้
1) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ์
คาอธิบาย ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ์
ด้านกลยุทธ์
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =

ความหมาย
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
กลยุทธ์ ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90
กลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80
กลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70
กลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70
ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 60
กลยุทธ์ ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

2) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สิน
คาอธิบาย ความเสี่ยงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
รายได้ลดลง หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทรัพย์สินเสียหาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตาราง
ที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สิน
ด้านการเงิน
ความหมาย
มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
กรณีที่ทาให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น /
1 = หรือมีทรัพย์สินเสียหาย
มีทรัพย์สินเสียหายไม่เกินจานวนเงิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 50,000 บาท
มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีที่ทาให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น /
2 = หรือมีทรัพย์สินเสียหาย
มีทรัพย์สินเสียหายจานวนเงินตั้งแต่ 50,001 –
ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท
100,000 บาท
มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีที่ทาให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น /
3 = หรือมีทรัพย์สินเสียหาย
มีทรัพย์สินเสียหายจานวนเงินตั้งแต่ 100,001 –
ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
500,000 บาท
มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีที่ทาให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น /
4 = หรือมีทรัพย์สินเสียหาย
มีทรัพย์สินเสียหายจานวนเงินตั้งแต่ 500,001 –
ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีที่ทาให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น /
5 = หรือมีทรัพย์สินเสียหาย
มีทรัพย์สินเสียหายจานวนเงิน
มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
3) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน
คาอธิบาย การวัดระดับความเสี ยหายในด้านการดาเนินการตามแผนการปฏิบั ติง าน
โครงการของมหาวิทยาลัย หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และโครงการ จะส่งผลกระทบต่อแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่า
ผลกระทบดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน
ด้านปฏิบัติงาน
1 =
2 =

ความหมาย
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
การปฏิบัติงาน ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90
การปฏิบัติงาน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 81 – 90
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ด้านปฏิบัติงาน
3 =

ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80

4 =

ได้ผลงานตามเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70

5 =

ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60

ความหมาย
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงาน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 71 – 80
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงาน ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ 61 – 70
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงาน ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60

4) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกฎระเบียบ
คาอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่ อการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกฎระเบียบ
ด้านกฎระเบียบ
ความหมาย
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ
1 = มีผลกระทบในระดับบุคลากร
ที่ไม่มีนัยสาคัญ
มีผลกระทบภายในระดับงาน / ฝ่าย /
2 =
มีการละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสาคัญ
สาขาวิชา
มีผลกระทบในระดับสานักวิชา/ สถาบัน/ มีการฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สาคัญ ที่มีการสอบสวน
3 = ศูนย์/ ส่วน/ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ดาเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
ที่มีฐานะเทียบเท่า
4 =

มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

มีการละเมิดข้อกฎหมายที่สาคัญ

5 =

มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและองค์กร
ภายนอก

มีการฟ้องร้องดาเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่
สาคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สาคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิด
จากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
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5) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
คาอธิบาย การมีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในเชิงลบส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียงภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ด้านชื่อเสียง
ความหมาย
มีข่าวเชิงลบ แต่สามารถขจัดไปได้ตามกระบวน
1 = มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
การบริหารปกติ
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับภายใน
มีข่าวในเชิงลบจากสื่อภายในมหาวิทยาลัย เช่น
2 =
มหาวิทยาลัย
การมีส่งจดหมายสนเท่ห์ในมหาวิทยาลัย
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3 =
มีข่าวในเชิงลบจากสื่อในจังหวัดนครราชสีมา
ในระดับจังหวัด
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ทางสื่อในเชิงลบในระดับชาติ
4 =
ในระดับชาติ
ส่งผลต่อชื่อเสียงในระดับชาติ
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ทางสื่อในเชิงลบ ในระดับนานาชาติ
5 =
ในระดับนานาชาติ
ส่งผลต่อชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
6) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
คาอธิบาย ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ต่อบุคคล ของนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น อาจเกิดจากอุบัติเหตุในที่ทางาน หรือการจราจรทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือการเจ็บป่วยอันส่งผลต่อเวลาในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ
ดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความหมาย
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทสี่ ถานพยาบาล
1 = มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
หรือมีความเจ็บป่วยที่ไม่มีผลต่อการทางาน
ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึง่ ต้องเข้ารับการรักษาจาก
2 = มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่มาก
แพทย์ และใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวไม่เกิน 1 สัปดาห์
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ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
3 =

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมาก

4 =

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง

5 =

มีการทุพพลภาพทางร่างกายใน
บริเวณสาคัญ หรือเสียชีวิต

ความหมาย
ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล และใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวตั้งแต่
1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน
ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึง่ ต้องเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล และใช้ระยะเวลานานในการรักษาตัวตั้งแต่
1 เดือนขึ้นไป
มีการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทางร่างกายในบริเวณ
สาคัญ จนไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้

7) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านบุคลากร
คาอธิบาย ผลกระทบต่อการดาเนินการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากปัจจัย ด้าน
บุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่สาคัญ การอ้างอิงเกณฑ์ดังกล่าวควรคานึงถึงขนาด และจานวน
บุคลากรภายในหน่วยงานประกอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ความหมาย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ
1 = มีผลกระทบในระดับบุคลากร
ไม่เกินร้อยละ 1
มีผลกระทบภายในระดับงาน / ฝ่าย /
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ
2 =
สาขาวิชา
ร้อยละ 2 - 4
มีผลกระทบในระดับสานักวิชา/ สถาบัน/
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ
3 = ศูนย์/ ส่วน/ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ร้อยละ 5 - 9
มีฐานะเทียบเท่า
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ
4 = มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 10 - 14
5 =

มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กรภายนอก พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ
เช่น สมศ. สกอ.
ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป

หมายเหตุ : สมศ. คือ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สกอ. คือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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8) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ค าอธิ บ าย ผลกระทบที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ในระดั บ หน่ ว ยงาน และระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอาจหยุดชะงักได้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ
ดังตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ความหมาย
มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
มีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
1 = อย่างเป็นระบบ และมีการพิจารณากลยุทธ์
และมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี
เพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ
มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมีแผนการป้องกัน
2 = ดิจิทัล และจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ที่ยอมรับได้
มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยงหากเหตุการณ์
3 = ดิจิทัลที่สาคัญอย่างทันที เมื่อความเสี่ยง
เกิดขึ้น โดยระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ปรากฏ
มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน
4 =
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และมีการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ความเสี่ยงบ้างตามความจาเป็น
ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความ
มีการแก้ไขปัญหาจากการทางานประจาวัน
5 =
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆ ไป
9) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
คาอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดาเนินงานตามมิติธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
9 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลั กภาระรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) หลั กความโปร่งใส (Transparency) หลั กการ
มี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law)
หลักความเสมอภาค (Equity) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบดังตารางที่ 2.12
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ตารางที่ 2.12 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
ด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
ความหมาย
มีการดาเนินงานตามมิติธรรมาภิบาลและ
มีระบบการจัดการความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและ
1 = อัตตาภิบาลอย่างเป็นระบบ และมีการพิจารณา อัตตาภิบาลทีค่ รอบคลุมทั้งหน่วยงาน และมีการ
การดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ
จัดการความเสี่ยงที่ดี
มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมีแผน
2 = และอัตตาภิบาล และจัดการให้ความเสี่ยง
การป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง
3 = และอัตตาภิบาลที่สาคัญอย่างทันที เมื่อ
หากเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้
ความเสี่ยงปรากฏ
อย่างชัดเจน
มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและ
เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
4 =
อัตตาภิบาล ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และอัตตาภิบาล
และมีการจัดการความเสี่ยงบ้างตามความจาเป็น
ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและ
5 =
ด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
อัตตาภิบาล ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
2.4.2 การประเมินความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน ได้มีเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยง
ในภาพรวมว่า ความเสี่ยงต่างๆ นั้น มีการกระจายตัว ของโอกาสการเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ และมีผลกระทบ
อย่างไร ความเสี่ยงใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง โดยการนาค่าโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L
และค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I ไปบันทึกลงใน แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) โดยกาหนดให้แกน X
คือ ค่าโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y คือ ค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 2.13
ประโยชน์ของการจัดทาแผนผังเมทริกซ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถเรียงระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk) ของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ไว้ ใ นแผนผั ง เดี ย วกั น และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาลาดับความสาคัญของความเสี่ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งระดับ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง
(Medium) และต่า (Low) โดยใช้สีสื่อประกอบในรูปแบบคล้ายคลึงกับสัญญาณไฟจราจร
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ผลกระทบ (I)
ผลกระทบ

ตารางที่ 2.13 แผนผังเมทริกซ์แสดงผลการประเมินความเสี่ยง
5
H
E
E
E
4
H
H
H
E
3
M
M
H
H
2
L
M
M
H
1
L
L
M
M
1
2
3
4
โอกาส (L)

E
E
E
H
H
5

คาอธิบาย
ขอบเขตพื้นที่

ความหมาย

= ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)

ตกพื้นที่ซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

= ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)

ตกพื้นที่ซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยง

= ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) อยู่พื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้
= ความเสี่ยงต่า (Low Risk, L)

2.5

อยู่พื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการนามาตรการหรือวิธีการมาใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดาเนินงานที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ
วิธีการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
และคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน ควรคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์
ที่ได้รั บ จากการตัดสิน ใจในการเลือกวิธีจัดการความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงมี
4 ลักษณะ คือ
2.5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เมื่อทราบถึงความน่าจะเป็นของเหตุ การณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือผลกระทบ เมื่อประเมินค่าความเสี่ยงแล้วมีค่าต่าหรือปานกลาง หรือไม่คุ้มค่าในการลด
ความเสี่ยง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
2.5.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน หรือออกแบบ
วิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
23

คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.5.3 การถ่ า ยโอนความเสี่ ย ง (Risk Sharing) เป็ น การแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยการโอน
ความเสี่ยงไปให้บุคคลที่ 3 เช่น บริษัทประกันภัย หรือการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้กระทากิจกรรมแทน
ในบางกิจกรรม (Outsourcing) เป็นต้น
2.5.4 การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Risk Avoidance) เป็ น การยกเลิ ก กิ จ กรรมที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานไม่ถนัด หรืออาจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมากซึง่ หน่วยงานไม่อาจ
ยอมรับได้
มาตรการต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
และคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน ได้ปรับปรุงกลยุทธ์การบริห าร
ความเสี่ ย งให้ มีป ระสิ ทธิภาพยิ่ งขึ้น ตามความเสี่ ยงแต่ล ะประเภท ดังนั้น การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง
ควรพิจารณา อย่างรอบคอบเพื่อเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการจัดการความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้น ๆ

ข้อแนะนาในการจัดการความเสี่ยง
กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเป็น ระดับ L หมายถึง มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า ควรใช้วิธีการ
จัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเป็น ระดับ M หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่ไม่ รุนแรง ควรใช้วิธีการ
ยอมรับความเสี่ ยงไว้ หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง โดยการยกเลิ กกิจกรรมที่อาจจะทาให้มีความสูญเสีย
หน่วยงานควรจัดให้มีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก 6 เดือน
กรณีที่มีผลประเมินความเสี่ยงเป็น ระดับ H หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่สูง จาเป็นต้องจัดการ
ความเสี่ยง โดยวิธีลดความเสี่ยง หรือการถ่ายโอน ซึ่งต้องดาเนินการกาหนดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจาทุกไตรมาส
และกรณีที่มีผลประเมินความเสี่ยงเป็น ระดับ E หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่รุนแรงมาก หน่วยงาน
ควรจัดทาบันทึกข้อความพร้ อมแผนการบริหารความเสี่ยง ประเภทแผนฉุกเฉิน และให้รายงานต่ อประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยทราบทันทีที่พบโดยตรง ประกอบกับ
หน่วยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจาทุกเดือน
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2.6

กิจกรรมการควบคุม

กิจ กรรมควบคุมหรื อการควบคุมภายใน เป็นกิจกรรมที่กาหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่ว ยควบคุม
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกล่าวหมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ดาเนิ น การสอดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางที่ต้ อ งการ สามารถช่ว ยป้องกั นและชี้ใ ห้ เห็ น ความเสี่ ยงที่ มีผ ลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ได้ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
อยู่แล้ว โดยเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน ทั่งทั้งองค์กร เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอานาจหน้าที่ การลง
ความเห็น การตรวจสอบ การยืนยันความถูกต้อง การทบทวนประสิทธิภาพของการดาเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ
2.6.1 การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย งและข้ อ ผิ ด พลาดตั้ ง แต่ แ รก เช่ น การอนุ มั ติ การจั ด โครงการสร้ า งองค์ ก ร
การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2.6.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่ อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น
2.6.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
2.6.4 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง หากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
โดยกิจกรรมควบคุมหรือการควบคุมภายในซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญอันหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย จะมีความเกี่ยวข้องกับค่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ดังภาพที่ 2.3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย และคณะทางานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในประจาหน่วยงาน จาเป็นต้องกาหนด สัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) สาหรับความ
เสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อเป็นการเตือนภัยว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการจัดการลดความเสี่ยงลงแล้ว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงมีระดับความเสี่ยงเกินกว่าระบบการควบคุมภายในจะควบคุม ไว้ได้ และความเสี่ยง
ภายหลังการควบคุมภายในดังกล่าวเรียกว่า ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risk) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัตริ ะดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรกาหนดตามประเภทความเสี่ยงในแต่ละด้าน
ใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงขั้นต่าที่กาหนดขึ้นเองในหน่วยงาน
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ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม
ภายใน

การควบคุมภายใน

การควบคุม
ภายใน
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
คงเหลือ
หลังการควบคุม

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

ภายใน

ความเสี่ยงคงเหลือ
ที่ยอมรับได้

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีอยู่

ความเสี่ยงภายหลัง

ตามปกติ

การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ภาพที่ 2.3 การแสดงความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2.7

การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
หลักในการเขียนแผนการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นแผนปฏิบัติการประเภทหนึ่งซึ่งต้องอาศัยนโยบาย
ของมหาวิทยาลั ย หรื องบประมาณสนั บ สนุน โดยการจัดทาแผนการบริห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี จะดาเนินการโดยมีขั้นตอนตาม การรายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Report) ที่ได้กาหนดขึ้นตามคู่มือนี้
วัตถุประสงค์ในการรายงานตามแบบเอกสารที่กาหนดขึ้นนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลั ย โดยมีกระบวนการส่ งผ่ านข้ อ มูล จากคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน
ประจาหน่ วยงาน สู่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลั ย และจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย สู่คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาหน่วยงาน
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2.7.1 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
1) บันทึกข้อความ ของประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาหน่วยงาน ดังภาพที่ 2.4
2) แบบเอกสาร SUT-RM 1 คาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุ ความเสี่ยง ดังภาพ
ที่ 2.5
3) แบบเอกสาร SUT-RM 2 รายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ดังภาพที่ 2.6
4) แบบเอกสาร SUT-RM 3 การระบุระดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ ดังภาพที่ 2.7
5) แบบเอกสาร SUT-RM 4 แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ดังภาพที่ 2.8
การจั ดทาแบบเอกสาร SUT-RM 1 เพื่อเป็นการเรียบเรียงกลั่ นกรองเหตุผ ลของการระบุ
ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น SUT-RM 1 จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานค้นหา
ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่และมีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจาเป็นต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงต่อไป
ส าหรั บ SUT-RM 2 เป็ น ข้อมูล เชิงสรุป เพื่อรายงานการจัดการความเสี่ ยงของหน่ว ยงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
และแบบเอกสาร SUT-RM 3 เป็นการระบุระดับความเสี่ยงเพื่อบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ์
ในการแสดงผลการประเมิน ความเสี่ ย ง ดังนั้น การส่ ง การรายงานการบริห ารความเสี่ ยง ระดับหน่ว ยงาน
จึงประกอบไปด้วย SUT-RM 2 และ SUT-RM 3 โดยเก็บ SUT-RM 1 ไว้ที่หน่วยงาน
โดยเมื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยได้พิจ ารณา
แล้วว่า หน่วยงานใดควรมีแผนการบริห ารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการมีระดับความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้กาหนดให้หน่วยงานดังกล่าว
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดั บ หน่ ว ยงาน ต่ อ ไป โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงใน
แบบเอกสาร SUT–RM 4
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หน่วยงาน สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ ศธ 5611(1)/
วันที่
เรื่อง ขอนาส่ง การรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในสานักวิชาฯ และได้ดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น
พบว่ามีความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จานวนทั้งหมด 2 รายการ และมีระดับความเสี่ยงที่เป็นสาระสาคัญ จานวน
1 รายการ รายละเอี ย ดปรากฏตามแบบเอกสาร SUT–RM 2 และ SUT–RM 3 ดั ง แนบท้ า ย ซึ่ ง ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว สานักวิชาฯ จึงขอนาส่ง การรายงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)
คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความของประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
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SUT-RM 1
คาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สานักวิชาวิทยาศาสตร์

ความเสีย่ ง

ประเภท
ความเสีย่ ง สาเหตุความเสีย่ ง

1. อาจารย์ที่มี
ตาแหน่ง
วิชาการ มี
อัตราการ
ลาออกสูง

P

2. อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอกมีอัตราการ
ลาออกสูง

P

1.1 ได้ค่าตอบแทน
ไม่จูงใจ
1.2 มีการแข่งขัน
ในการดึงตัว
อาจารย์ที่มี
ตาแหน่ง
วิชาการ
2.1 มีภาระงานสอน
มาก
2.2 ต้องการทาวิจัย
ในต่างประเทศ

การประเมิน
ค่าความเสีย่ งก่อนมี
กิจกรรมควบคุม

ระดับความเสีย่ ง ระดับ
ที่เหลืออยู่ ความเสีย่ ง วิธีการจัดการ
(3)
ที่ยอมรับได้ ความเสีย่ ง
(4)

กิจกรรม
ควบคุม

(1)

(2)

L I R1
4 4 สูงมาก

L I R2
2 4 สูง

จัดระบบค่า
ตอบแทนให้
แข่งขันได้

ปานกลาง

การลดความ
เสี่ยง

สัญญาณ
เตือนภัย

- แนวโน้มอัตราการลาออก
สูงขึ้น

- สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งวิชาการลดลง

2 4

สูง

- มหาวิทยาลัย 1 3
ควรพิจารณา
ตั้งเกณฑ์ ภาระ
งานให้มีความ
เหมาะสมให้
คณาจารย์

ปาน
กลาง

ปานกลาง

การยอมรับ
ความเสี่ยง

- แนวโน้มอัตราการลาออก
สูงขึ้น

- สัดส่วนของอาจารย์ ป.เอก :
ป.โท มีสัดส่วนลดลง

- หามาตรการ
สนับสนุนให้
คณาจารย์ไป
ทาวิจัยในต่าง
ประเทศได้

คาอธิบายตัวย่อ
L
I
R1
R2

=
=
=
=

ค่าโอกาสความเสี่ยง
ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสีย่ งหลังจาก
มีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน

S
F

= ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
= ความเสีย่ งด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน
= ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

O
C = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
IM = ความเสีย่ งด้านภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียง

HS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย
P = ความเสี่ยงด้านบุคลากร

D = ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
G = ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
และอัตตาภิบาล

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการจัดทาคาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุความเสี่ยง SUT-RM 1
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ข้อแนะนาในการจัดทา SUT-RM 1
การพิจารณาระบุความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง โปรดดูคาอธิบายประเภทความเสี่ยงตามคู่มือฯ
การพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง เป็นการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ ย ง ที่มาของข้ อ มูล มั ก ได้ ม าจากการประชุ มระดมความคิดภายในหน่ว ยงาน หรือการประชุ ม
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
การให้ค่าคะแนนโอกาสของความเสี่ยง ควรใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือฯ
- ในช่องการประเมินความเสี่ยง (1) นั้น เป็นการพิ จารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ตามปกติ ซึ่งยังมิได้มี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือมีระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
- ในช่ อ งระดั บ ความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ (3) เป็ น การทบทวนว่ า ความเสี่ ย งในช่ อ งการประเมิ น
ความเสี่ยง (1) นั้นถูกลดระดับความเสี่ยงได้ เพราะกิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานสามารถช่ว ยลดระดับความเสี่ยงลงมาได้ จะแสดงถึงประสิทธิภ าพของระบบ
การควบคุมภายในของหน่ว ยงาน หากระดับความเสี่ยงที่เหลื ออยู่สู งกว่าระดับความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ หน่วยงานจาเป็นต้องจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ ซึ่งจะไปจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในแบบเอกสาร SUT-RM 4 เป็นลาดับต่อไป
การให้คะแนนค่าผลกระทบแยกตามประเภทของความเสี่ยง ควรใช้เกณฑ์ประเมินตามคู่มือฯ
การหาค่าระดับความเสี่ยง หรือค่า R เป็นค่าระดับจากการพิจารณาแผนผังเมทริกซ์ตามคู่มือฯ โดย
- R1 คือค่าระดับความเสี่ยงทีย่ ังมิได้ดาเนินการใดๆ ในการควบคุมความเสี่ยง
- R2 คือค่าระดับความเสี่ยงภายหลังการมีกิจกรรมควบคุมแล้ว
กิจกรรมควบคุม หรือระบบการควบคุมภายใน เป็นระบบงานหรือกระบวนการทางาน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้
กาหนดขึ้น และมีการดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ระดับ ความเสี่ ย งที่เหลื ออยู่ เป็ น กระบวนการทบทวนความเสี่ ยงด้ว ยเหตุผลจากการระดมความคิดว่า
กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกาหนดขึ้นนั้น ช่วยควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้
หรื อ ไม่ เป็ น การอธิ บ ายเหตุ ผ ลของความเสี่ ย งเชิ ง ตั ว เลข เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น การจั ด การ
ความเสี่ยงต่อไป หากกิจกรรมควบคุมนั้นไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวไว้ได้
ระดับความเสี่ ยงที่ย อมรั บ ได้ คือการกาหนดค่าระดับความเสี่ ยงที่เจ้าของความเสี่ยงเห็ นว่าความเสี่ ยง
ดังกล่าวมีผลกระทบไม่รุนแรง หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงหรือมี กิจกรรมการควบคุมเพื่อไม่ให้
ระดับความเสี่ยงมีค่าสูงขึ้น
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โปรดดูคาอธิบายในคู่มือฯ
สัญญาณเตือนภัย เป็นเครื่องมือการเตือนหน่วยงานว่าอาจมีเหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ภายหลังจากมีแผน
จัดการความเสี่ยงแล้ว หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้
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SUT-RM 2
รายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย สานักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุความเสีย่ ง

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับความเสีย่ งที่เหลืออยู่
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

1. อาจารย์ที่มี
ตาแหน่ง
วิชาการ มี
อัตราการ
ลาออกสูง

P

1.1. ได้ค่าตอบแทน
ไม่จูงใจ
1.2. มีการแข่งขันใน
การดึงตัวอาจารย์
ที่มีตาแหน่ง
วิชาการ

จัดระบบ
ค่าตอบแทนให้
แข่งขันได้

2

4

สูง

2. อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
มีอัตราการ
ลาออกสูง

P

2.1. มีภาระงานสอน
มาก
2.2. ต้องการทาวิจัย
ในต่างประเทศ

- มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณา
ตั้งเกณฑ์ ภาระ
งานให้มีความ
เหมาะสมให้
คณาจารย์
- หามาตรการ
สนับสนุนให้
คณาจารย์ไป
ทาวิจัยใน
ต่างประเทศได้

1

3

ปาน
กลาง

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
ปานกลาง

วิธีการ
จัดการ
ความเสี่ยง
การลด
ความเสี่ยง

ปานกลาง

การยอมรับ
ความเสี่ยง

สัญญาณเตือนภัย
- แนวโน้มอัตราการ
ลาออกสูงขึน้
- สัดส่วนของอาจารย์
ที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
ลดลง

- แนวโน้มอัตราการ
ลาออกสูงขึน้
- สัดส่วนของอาจารย์
ป.เอก : ป.โท มีสดั ส่วน
ลดลง

(....................................................)
ประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการรายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน SUT-RM 2
ข้อแนะนาการจัดทา SUT–RM 2
แบบเอกสาร SUT-RM 2 มีวัตถุประสงค์ของการจัดทาเพื่อเป็นข้อมูล สรุปในการนาเสนอข้อมูล
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย โดยการ
น าเสนอความเสี่ ย ง ที่เหลื ออยู่ ทั้งหมดของหน่ว ยงาน และเน้นเฉพาะความเสี่ ยงที่เป็นประเด็ นส าคั ญ เพื่ อ
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเหตุผลของการยอมรับความเสี่ยง
และวิธีการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงกาหนดให้หน่วยงานนาข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์แบบเอกสาร SUT–RM 1 มากรอกข้อมูลลงในแบบเอกสาร SUT–RM 2
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ผลกระทบ (I)
ผลกระทบ

SUT-RM 3
5
4
3
2
1

H
H
M (ข้อ 1)
L
L
1

E
H (ข้อ 2)
M
M
L
2
โอกาส (L)

E
H
H
M
M
3

E
E
H
H
M
4

E
E
E
H
H
5

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการระบุระดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ SUT-RM 3

เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีดังนี้
ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านบุคลากร

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)

ระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล

มีระดับไม่เกิน

ปานกลาง (M)
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SUT-RM 4

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

แผนการบริหารความเสี่ยง : การลดอัตราการลาออกของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งวิชาการ
หน่วยงาน : สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อความเสี่ยง : อาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการมีอัตราการลาออกสูง
ชื่อความเสี่ยงแผนงานที่สอดคล้อง * : ความเสี่ยงแผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิยาลัยวิจยั ระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์ :
5.1
5.2
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ :
6.1
6.2
7. รายละเอียดกิจกรรม :
8. การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ :
9. วงเงินงบประมาณ :
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ * *

เงินนอกงบประมาณ

รวม

หมายเหตุ : * เลือกมา 1 จากทั้งหมด 5 แผนงาน ตามคู่มือฯ
* * ต้องจัดทารายละเอียดงบประมาณลงในแบบฟอร์มคาของบประมาณของมหาวิทยาลัยแนบด้วย

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน SUT-RM 4
ข้อแนะนาการจัดทา SUT–RM 4
จะจัดทาเฉพาะในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงหลังกิจกรรมควบคุมมี ระดับความเสี่ยงสูง หรือ
สู ง มาก ซึ่ ง คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในประจาหน่ ว ยงานควรระบุ วัต ถุ ประสงค์
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
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2.7.2 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
1) แบบเอกสาร SUT-RM 5 รายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2.9
2) แบบเอกสาร SUT-RM 6 แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2.10
การจั ดทาแบบเอกสาร SUT-RM 5 เป็น การรายงานข้อมูล ความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลั ย
ทั้ ง หมด เพื่ อ รายงานการจั ด การความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
และเมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยได้พิจารณาระบุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแล้ว จากนั้นผู้รับผิดชอบหลักต้องบันทึกข้อมูล
ลงในแบบเอกสาร SUT–RM 6
SUT-RM 5
รายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับความเสีย่ ง
ประเภท
ก่อนการจัดการ
ความเสีย่ ง
ความ
สาเหตุความเสีย่ ง
เสี่ยง
L I ระดับ
1. การเก็ บรั กษา
O
1. ความผิ ด พลาดใน 4 4 สูงมาก
ยาที่ มี ความเสี่ ยง
กระบวนการรักษาหรือ
สู ง แ ล ะ ก า ร
บริหารยาที่มีความเสีย่ ง
จั ด เก็ บสารเคมี
สูง
และวั ตถุ มี พิษใน
2. ความผิดพลาดในการ
คลั งสารเคมี และ
จัดการคลังสารเคมี อาจ
ห้องปฏิบัติการ
ท า ใ ห้ ส า ร เ ค มี
เกิดปฏิกิริยารุนแรง ทา
ให้ติดไฟและระเบิดได้
3. ตู้ เก็ บสารเคมี และ
ร ะ บ บ ดู ด ค วั น ใ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ไม่
เพียงพอ
4. ความผิดพลาดที่เกิด
จากการจัดเก็บสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ เช่น
ความผิ ดพลาดในการ
บาบั ดสารเคมี ภายใน
ห้ องปฏิ บั ติ การก่ อน
นาส่งบาบัด

วิธีการ
การจัดการความเสีย่ ง
จัดการ
ความเสีย่ ง
1. การกาหนดแนวทางด้านยา การลด
ที่มีความเสี่ยงสูง
ความ
2. การก าหนดแนวทางการ เสี่ยง
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุมีพิษ
ใ น ค ลั ง ส า ร เ ค มี แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ
3. การจั ดให้ มี ตู้ เก็ บสารเคมี
แ ล ะ ร ะ บ บ ดู ด ค วั น ใ น
ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
4. จั ดหาอุ ปกรณ์ ป้ องกั นภั ย
ส่วนบุคคล
5. ก านหดแนวปฏิ บั ติ การใช้
ห้องปฏิบัติการให้ชัดเจนและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
6. จั ดอบรมให้ ความรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการ
จั ดเก็ บและแยกประเภท
สารเคมี

ระดับความ
ผู้รับผิดชอบ
เสี่ยงที่
สัญญาณเตือนภัย
ยอมรับได้
ปานกลาง - ส า ร เ ค มี ท า ศูนย์เครื่องมือ
ปฏิ กิ ริ ยากั ดกร่ อน วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นวาง
และเทคโนโลยี
- ชั้นวางสารเคมีเริ่ม
เกิดสนิม
- สารเคมีวางรวมกัน
ในตู้ปฏิบัติการ เริ่ม
มี การเปลี่ ยนแปลง
ทางกายภาพ
ภายนอก เช่น เริ่มมี
การเปลี่ ยนสี หรื อ
สถานะของสาร
- นั กศึ กษามีอาการ
วิ ง เวี ย น หน้ า มื ด
ระหว่ างมี การเรี ยน
การสอนปฏิบัติการ
- มี ร อ ย กั ดแท ะ
อุปกรณ์พลาสติกใน
ห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการรายงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย SUT-RM 5
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SUT-RM 6

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับมหาวิทยาลัย
1. แผนการบริหารความเสี่ยง : การป้องกันอันตรายจากของเสียสารเคมีและวัตถุมีพิษจากห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ชื่อความเสี่ยง : การเก็บรักษายาที่มีความเสี่ยงสูง และการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุมีพิษในคลังสารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ
4. ชื่อความเสี่ยงแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง * : ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้
อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์ :
5.1
5.2
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ :
6.1
6.2
7. รายละเอียดกิจกรรม :
8. การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ :
9. วงเงินงบประมาณ :
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ * *

เงินนอกงบประมาณ

รวม

หมายเหตุ : * เลือกมา 1 จากทั้งหมด 5 แผนยุทธศาสตร์ ตามคู่มอื ฯ
* * ต้องจัดทารายละเอียดงบประมาณลงในแบบฟอร์มคาของบประมาณของมหาวิทยาลัยแนบด้วย

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย SUT-RM 6
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2.8

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผลงาน
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึง การประเมิน
ระบบการกากับ ดูแลกิจ การ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคานึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ซึ่งแยกระดับการติดตามเป็น
2 ระดับ คือระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในระดับหน่วยงานนั้น การติดตามผลการดาเนินการ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรเน้นดาเนินการเฉพาะประเด็นความเสี่ยงของหน่ว ยงานที่ผลการประเมิน
ความเสี่ยงหลังกิจกรรมควบคุมมีระดับความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก เท่านั้น หรือก็คือประเด็นความเสี่ยงที่ได้ทา
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน นั่นเอง ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายในจักต้อง
ดาเนินการติดตามในทุก ๆ ประเด็นความเสี่ยง
การจั ด ท ารายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยทราบถึงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่สาคัญ โดยเนื้อหาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
จะประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง และแผนการบริหารความเสี่ยง
ของแต่ละความเสี่ยง ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งรายงานดังกล่าวจะถูกนาเสนอไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อ
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และจะแจ้งผลการสอบทานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการรายงานผล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนารายงานฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รูปแบบการรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) แบบเอกสาร SUT-RM 7 รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดั บ
หน่วยงาน ดังภาพที่ 2.11
2) แบบเอกสาร SUT-RM 8 รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดั บ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2.12
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SUT-RM 7
รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
แผนการ
ระดับ
ระดับความเสีย่ ง
ประเภท
บริหารความ
ความ
ความ
หน่วยงาน ก่อนการติดตาม
เสีย่ งของ
เสี่ยงที่
เสี่ยง
หน่วยงาน
L I ระดับ ยอมรับได้
1. อาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ มีอัตราการลาออกสูง
P
การลดอัตรา สานักวิชา
2 4 สูง ปานกลาง
การลาออก วิทยาศาสตร์
ของอาจารย์
ที่ มี ต าแหน่ง
วิชาการ
2.

รายละเอียดกิจกรรม

เพิ่ มอั ตราค่ าตอบแทนให้
อาจารย์ ที่ มี ต าแหน่ ง
วิชาการ เมื่อดาเนินการได้
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ร้อยละ
การ
ดาเนิน
การ
100

ระดับความ
GRADE
ผลการติดตาม/
เสี่ยงหลังการ ความสาเร็จใน
ข้อสังเกต/
ติดตาม
การบริหาร
ข้อเสนอแนะ
L I ระดับ ความเสีย่ ง
2 2 ปาน
กลาง

B

มหาวิทยาลัยมอบให้
ส่ วนการเจ้ าหน้ าที่
จั ด ท าการส ารวจ
ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา

....................................ผู้ติดตามการดาเนินการ
หน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน SUT-RM 7
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SUT-RM 8
รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
ระดับความเสีย่ ง
ก่อนการติดตาม

ระดับ
ประเภท แผนการบริหาร
หน่วยงาน
ความ
ความ ความเสีย่ งของ
ผู้รับ
เสี่ยงที่ รายละเอียดกิจกรรม
เสี่ยง
มหาวิทยาลัย
ผิดชอบ
L I ระดับ ยอมรับ
ได้
1. การเก็บรักษายาที่มีความเสีย่ งสูง และการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุมีพิษในคลังสารเคมีและห้องปฏิบัติการ
O
ก า ร ป้ อ ง กั น ศูนย์เครือ่ งมือ 4 4 สูง
ปาน 1. กาหนดแนวทางการ
อันตรายจากของ วิทยาศาสตร์
มาก
กลาง จั ดเก็ บสารเคมี และ
เสียสารเคมีและ และเทคโนโลยี
วั ตถุ มี พิ ษในคลั ง
วั ต ถุ มี พิ ษ จาก
ส า ร เ ค มี แ ล ะ
ห้ องปฏิ บั ติ การ
ห้ องปฏิ บัติ การอย่าง
ต่ างๆ ภายใน
เคร่งครัด
มหาวิทยาลัย
2. จัดหาตู้เก็บสารเคมี
และระบบดู ดควั นใน
ห้ องปฏิ บั ติ การเพิ่ ม
จานวน 50 ชุด
3. จั ดหาอุ ปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
เพิ่มจานวน 25 ชุด
2.

ร้อยละ
การ
ดาเนิน
การ
100

ระดับความเสีย่ ง
หลังการติดตาม
L

I

2

1

GRADE
ผลการ
ความสาเร็จใน ติดตาม/
การบริหารความ ข้อสังเกต/
ระดับ
เสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
ต่า

A

-

....................................ผูต้ ดิ ตามการดาเนินการ
หน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย SUT-RM 8
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2.9

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
System) ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยจั ด ท าเป็ น ระบบสารสนเทศการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดาเนินการการบริหารความเสี่ยงได้ในระบบฯ ทาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง อาทิ คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น โดยการเรี ย กใช้ ผ่ า น
http://smart.sut.ac.th/rm/ ของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้มีการวางแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานผลการดาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ ดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เมื่อหน่วยงานได้เข้าสู่ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงแล้ว รูปแบบของการพัฒนาการบันทึก
ข้อมูลนั้นเหมือนแบบฟอร์มการรายงานการบริหารความเสี่ยงดังคู่มือฉบับนี้ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ
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บทที่ 3
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้ ว ยระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 ได้กาหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี แต่เมื่อ
ช่วงเวลาหรือปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์
ปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในที่ ใ ช้ อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
โดยปัจ จุ บัน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ไ ด้ยึ ดถื อ มาตรฐานการควบคุ มภายในตามหนั ง สื อ
แนวทาง : การจั ด วางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน ผลการควบคุมภายใน ของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งฉบับนี้จัดทาขึ้นแทนหนังสือฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก โดยได้ปรับปรุง
เนื้อหาการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่ว น รวมทั้งปรับลด
แบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทารายงานที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบ โดยมาตรฐานการควบคุม
ภายในฉบับนี้ มีมาตรฐานเดียวกันกับกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ (Internal Control –
Integrated Framework) ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) (ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประเภท ตามมาตรฐานของ
COSO-IC) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป
“การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการที่กาหนดขึ้นภายในองค์กร เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าองค์กรมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทารายงานทางการเงิน
ที่เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”
ดังนั้น การควบคุมภายใน จึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยการบริหารความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ก็จะครอบคลุมถึงการควบคุมภายในที่จะได้กล่าวถึงใน
บทนี้ด้วย ดังนั้น ในบางหัวข้อของบทนี้ สามารถทาความเข้าใจได้จากบทที่ 2 ที่ผ่านมา
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3.1

มาตรฐานการควบคุมภายใน

จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
3.1.1 การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แ ทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม
ภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทาอย่างเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทา แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และแทรกอยู่ ในการปฏิบั ติงานตามปกติของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงควรนาการควบคุมภายในมาใช้
โดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารงาน ซึ่ ง ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning) การด าเนิ น การ
(Executing) และการติดตามประเมินผล (Monitoring)
3.1.2 การควบคุ ม ภายในเกิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ การวางกลไกการควบคุม
และการกาหนดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้น
3.1.3 การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด แม้ว่า
การควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทาให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่า งสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจากัดจากปัจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของมหาวิทยาลั ย เช่น การใช้ดุล ยพินิจผิ ดพลาด การสมรู้ ร่ว มคิดกัน การปฏิบัติผิ ดกฎหมาย
ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคานึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการควบคุ มภายใน ประกอบด้ ว ยองค์ ประกอบ 5 องค์ประกอบ ซึ่งผู้ กากับดูแ ลและ
ฝ่ายบริหาร จะต้องจัดให้มีในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
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องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็น
รากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจาเป็นที่มีอยู่ในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3 ประการคือ
1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation Objective : O)
ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objective :
F) ได้แก่ การจัดทารายงานทางการเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
และทันเวลา
3) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Compliance
Objective : C) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับฝ่ายบริหารให้ความสาคัญ
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ดมากกว่ า กั น กล่ า วคื อ บางองค์ ก รอาจเน้ น เรื่ อ งระวั ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การรั่ ว ไหล
บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร บางองค์กรอาจเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทรัพยากร บางองค์กรอาจเน้นเรื่องการรายงานถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องของนโยบาย ทัศนคติ ลักษณะองค์กรหรือ
ทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน จึงควรให้ความสาคัญกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมที่กาหนด และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ
3.2

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม หมายถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ร่ ว มกั น ส่ ง ผลให้ มี ก ารควบคุ ม ขึ้ น
ในมหาวิทยาลัยหรือทาให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทาให้การควบคุม
ย่อหย่อนลงได้
ตัวอย่างปัจจัยเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทางานของ
ผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริย ธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร
การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้
บุ ค ลากรทุ ก คนในมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบ และตระหนั ก ถึ ง
ความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
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3.3

การประเมินความเสี่ยง

การประเมิ น ความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการระบุ แ ละการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกาหนดแนวทางที่จาเป็นต้องใช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) ระบุปัจจัยเสี่ยง
2) วิเคราะห์ความเสี่ยง
3) การจัดการความเสี่ยง
โดยขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เคยอธิบายไว้แล้วอย่างละเอียดในบทที่ 2 ที่ผ่านมา
3.4

กิจกรรมการควบคุม

กิจ กรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลั ยกาหนดให้ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การกาหนดนโยบาย การสอบทานงาน การอนุมัติ การดูแลป้ องกัน
ทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่งาน เป็นต้น
ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการควบคุ ม มหาวิ ทยาลั ย ต้ องจั ดให้ มี กิ จกรรมการควบคุ มที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้ามีความจาเป็นให้กาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน
โดยหัวข้อกิจกรรมการควบคุมนี้ ได้เคยอธิบายไว้แล้วในบทที่ 2 ที่ผ่านมา
3.5

สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมู ลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก โดยเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้
อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
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การสื่ อ สาร หมายถึ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรับ
ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสม
และทันเวลา
3.6

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน ประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา รวมถึงการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้
1) การติ ด ตามประเมิ น ผลในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน (Ongoing Monitoring) โดยทั่ ว ไป
การควบคุมภายในจะได้รั บ การออกแบบเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็น
ส่วนเดียวกันและอยู่ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามปกติของมหาวิทยาลัย การติดตามผลครอบคลุมทุกกิ จกรรม
และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2) การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตาม
งวดเวลาที่กาหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล
3.7

การรายงานการควบคุมภายใน

การรายงานการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการ
จัดทารายงานเกี่ยวกับ การควบคุมภายในตามระเบียบของสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล รวมถึงการรายงานต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย โดยรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ยึด
ตามหนั ง สื อ แนวทาง : การจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ. 2552 ทุกประการ
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ซึ่ง “หน่วยรับตรวจ” ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความหมายคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ “ส่วนงานย่อย” ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความหมายคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รูปแบบรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยจะมีผู้ทเี่ กี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน ดังภาพที่ 3.1 คือ
3.7.1 ระดับมหาวิทยาลัย มีรายงาน 3 แบบ คือ
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีประสิทธิผล
และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
เป็ น การสรุ ป ผลการประเมินแต่ล ะองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จากการประเมิน
กิจกรรมต่าง ๆ
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
เพื่อนาเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยั งมีอยู่ พร้อมแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับหน่วยงานตามแบบ ปย.2
3.7.2 ระดับหน่วยงาน มีรายงาน 2 แบบ คือ
1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
เพื่ อ บั น ทึ ก กระบวนการในการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระบุ ก ารควบคุ ม ที่ มี อ ยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
3.7.3 หน่วยตรวจสอบภายใน มีรายงาน 1 แบบ คือ
1) รายงานผลการสอบทานการประเมิน ผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)
เพื่ อ รายงานผลการสอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า
ดาเนินการตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย

ระดับหน่วยรับตรวจ

ผู้ตรวจสอบภายใน

1. แบบ ปย.1

1.1 แบบ ปอ.1

1. แบบ ปส.

2. แบบ ปย.2

1.2 แบบ ปอ.2
1.3 แบบ ปอ.3

ภาพที่ 3.1 การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ปอ. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่..........เดือน..................... พ.ศ. ............ด้วยวิธีการที่
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
.กาหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)
สาหรับ
ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ............เดื อ น................พ.ศ. .............เป็ นไปตามระบบการควบคุ ม ภายในที่ก าหนดไว้ มี ค วาม
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่........... เดือน................... พ.ศ. ..............
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม
ดังนี้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่...........เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................
2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลหน่วยรับตรวจ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด มีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ. 2
ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1.….................................................................
1.2……...............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1.….................................................................
2.2……...............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1.….................................................................
3.2……...............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1.….................................................................
4.2……...............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1.….................................................................
5.2……...............................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 2
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่ อนหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ.3

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ.........................
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุง
การควบคุม

(1)

(2)

(3)

(4)

กาหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน..................................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง........................................................................
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ................
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ.3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....................................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ย งที่ยังมีอยู่โดยสรุปผลมาจากแบบ
ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีการดาเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปย. 1
ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1...............................................................................
1.2…............................................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1…............................................................................
2.2…............................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1…............................................................................
3.2…............................................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1…............................................................................
4.2…............................................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1…............................................................................
5.2…............................................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน.......................................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่................ เดือน....................พ.ศ. .............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย. 1
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตาแหน่ง และวันที่รายงาน
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แบบ ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………………………………………………………
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่............เดือน..................................พ.ศ................
กระบวนการ
การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน/
ที่มีอยู่
การควบคุม
ที่ยังมีอยู่
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
(2)
(3)
(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน........................................................
( ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย )
ตาแหน่ง...............................................................
วันที.่ ...........เดือน..........................พ.ศ...............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)
หรือ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..……………………….และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้ร ะบุ ขั้น ตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้ น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้
หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฏเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมิน ว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผ ลหรือไม่ โดยตอบ
คาถามต่อไปนี้
 การกาหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
 ด้านการดาเนินงาน (Operation) = O
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
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10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา พร้อมทั้งตาแหน่งและลงวันที่ เดือน
ปี พ.ศ. ที่จัดทาเสร็จสิ้น
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แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
.
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่........เดือน................พ.ศ............... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง
อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน..............................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง ...................................................................
วันที่.............. เดือน…......................... พ.ศ................

กรณี ที่ผู้ต รวจสอบภายในสอบทานการประเมิน ผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรื อ
ข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญต่อท่ายผลการสอบทาน ดังนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
.
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……………………การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไร
ก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ดังนี้…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

58

คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คาอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุ ข อบเขตของการสอบทานก ารประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ
อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่ อ ผู้ ร ายงาน ได้ แ ก่ หั ว หน้ า หน่ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางที่มหาวิทยาลัยนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ภายใต้ข้อจากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง (Monitoring of Risk) หมายถึง การสอบทาน
ความก้าวหน้าของกิจกรรม การกระทา หรือระบบงานตามแผนที่กาหนด เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใน
การดาเนินการตามแผน ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
การก าหนดกรอบการปฏิ บั ติ (Defining a Framework) หมายถึ ง การก าหนดกระบวนการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Setting Acceptable Responses to Risk) หมายถึง
การกาหนดเกณฑ์ระดับค่าคะแนนของโอกาสการเกิดเหตุการณ์และค่าผลกระทบ ตามประเภทของความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมการควบคุม
การควบคุม (Control) หมายถึง การออกกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลั ย เพื่อให้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนาไปปฏิบัติ ทาให้เกิดกิจกรรมการควบคุม
การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่กาหนดขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทารายงานทางการ
เงินที่เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงการสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
การควบคุ ม เพื่ อ ให้ ต รวจพบ (Detective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ค้ นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่ งเสริมหรือกระตุ้นให้ เ กิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น
การควบคุ ม เพื่ อ การแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง หากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
การจั ด โครงสร้ า งการบริ หารความเสี่ยง (Setting Up Organization of Risk Management)
หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
การจัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Report) หมายถึง การจัดทา
รายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพื่อ
บริหารจัดการโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือ
การประเมินผลแบบต่อเนื่อง
การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
ไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนด โดยขอบเขตและความถี่ในการประเมิน
รายครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ค่าโอกาสของความเสี่ ยง
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึง การแบ่งความรับผิดชอบ โดยการจัดให้มีบุคคลที่ 3
มารองรับความเสี่ยงแทนมหาวิทยาลัย เช่น การทาประกันภัย เป็นต้น
การระบุ วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม (Identifying Suitable Responses to Risk)
หมายถึ ง การระบุ วิ ธี ก ารจั ดการกั บ ความเสี่ ย งในแต่ล ะระดับ เป็ น กิ จ กรรมภายหลั ง ขั้ นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงแล้ว
การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยงและค่าผลกระทบ (Identifying Risk Likelihood and Impact)
หมายถึง การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยงและค่าผลกระทบ
การระบุปัจ จั ยเสี่ยง (Identifying Risk Factor) หมายถึง การระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านบวกและด้านลบ
การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาส
ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การตัดสินใจที่จะยอมรับผลที่ตามมา หาก
เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือระบบควบคุมภายใน ที่มีอยู่นั้น
เพียงพอแล้ว ไม่จาเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การยกเลิกกิจกรรมอันที่จะทาให้มหาวิทยาลัย
มีความเสียหายเกิดขึ้น
ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) หมายถึ ง การมี คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ ข องบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ทุกระดับชั้น
ความโปร่ ง ใส (Transparency) หมายถึ ง การด าเนิ น การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วาม
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีระบบการตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง ความเป็ น ไปได้ ห รื อ ความไม่ แ น่ นอน ที่ เ หตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ห นึ่ง
จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อ ยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น (Financial and Asset Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่
มหาวิทยาลัยอาจทาให้มีรายรับลดน้อยลง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทรัพย์สินเสียหาย
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี ผ ลต่ อ การ
ดาเนินการทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่
ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นและมีผลต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย อาจทาให้เกิดความเสียชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้ า นสุขภาพและความปลอดภั ย (Health and Safety Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเกี่ย วกับ การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยต่อบุคคล ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัยเนื่องมาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อาจนาไปสู่การหยุดชะงักของระบบงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล (Good Governance and Self Governance Risk)
หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล และมีผลต่อการดาเนินการ
ทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) หมายถึง ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วไป
หากความเสี่ ย งดังกล่ าวไม่ได้รั บ การเอาใจใส่ อ าจนาไปสู่ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อันส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากผ่านกิจกรรมการ
ควบคุมภายในแล้ว
ความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับ ความเสี่ ยงที่มหาวิทยาลั ยได้กาหนดว่า
สามารถยอมรับระดับความเสี่ยงเหล่านั้นได้
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
โดยตรง ส่งผลกระทบถึงเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกิจกรรม
ภายในหน่วยงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
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ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่ได้จากการประเมินว่าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จะทาให้การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไร
แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) หมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้ระบุระดับของความเสี่ยง โดยการนาเสนอ
เป็น 2 แกน คือ แกน X แทนค่าระดับคะแนนของโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y แทนค่าระดับคะแนนของ
ผลกระทบ
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความตระหนักในหน้าที่ และต้องทา
ให้ดีที่สุด โดยมีทั้งความรับผิดและความรับชอบ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ห รื อ
เป้าหมายที่วางไว้
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
หลักการกากับดู แ ลกิจ การที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง มหาวิทยาลั ยมีการบริห าร
จัดการที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามมิ ติ
ธรรมาภิบ าล 9 องค์ป ระกอบ ได้แก่ หลั กประสิ ทธิผ ล หลั กประสิ ทธิภ าพ หลั กการตอบสนอง หลั กภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบั ติการตามที่ ได้ รั บ งบประมาณมาดาเนิน การ รวมถึงสามารถเที ยบเคี ยงกับหน่ว ยงานที่ มีภ ารกิ จ
คล้ า ยคลึ ง กั น โดยการปฏิ บั ติ งานจะต้ อ งมี ทิศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ ที่ ชัด เจน มี ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
หลักประสิทธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึง การดาเนินงานตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้ บริการที่ส ามารถดาเนินการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา
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หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจ จากระดับองค์กรสู่หน่วยงานเพื่อ ดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีขององค์กร ทั้งนี้การกระจายอานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถและ
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ
สัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) หมายถึง การคาดการณ์ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
ผ่านกิจกรรมการควบคุมภายในแล้ว และยังคงมีความเสี่ยงเกินกว่าที่จะควบคุมไว้ได้
โอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง การนาเอาปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และใช้วิธีการวัดเชิงคุณภาพความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
น้อยที่สุด น้อยมาก ปานกลาง ค่อนข้างบ่อย บ่อยมาก
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ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
(ตัวอย่างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
การบริหารฯ
ในไตรมาสที่ 1 และ 2

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตุลาคม 59

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 59

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้คณะทางานบริหารความเสีย่ งฯ ประจาหน่วยงาน

ธันวาคม 59

คณะทางานบริหารความเสี่ยงฯ ประหน่วยงาน
จัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กุมภาพันธ์ 60

คณะทางานกลั่นกรองฯ
ยกร่างรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์

มีนาคม 60

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
เห็นขอบแผนการบริหารความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริหารฯ
ในไตรมาสที่ 3 และ 4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
พิจารณากลั่นกรองคาขอเงินงบประมาณในการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ ง
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาคาของบประมาณมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมษายน 60

หน่วยตรวจสอบภายใน
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย

เมษายน-กันยายน 60

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
นาเสนอแผนการบริหารความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

กันยายน 60

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตุลาคม 60)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรับข้อแนะนา (พฤศจิกายน 60)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ธันวาคม 60)
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