
 

               บทที่ 1 
ขอบเขตทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 คู่มือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้ 
 1.   เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย  
 3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
ความจําเป็นของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประการแรก 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า                  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ      
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน      
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ                   
ผู้ปฏิบัติราชการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

ประการที่สอง 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 
กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ก.พ.ร.  อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี        
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้
มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ                   
ทั้งน้ีตามเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

ประการที่สาม 
 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยรามคําแหงนํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ   
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ประการที่สี่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ได้กําหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”   
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย      
1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงต้องมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแลการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ปัจจัยที่จะทําให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  (Good governance) 

ประการสุดท้าย 
เน่ืองจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการแข่งขัน  ทําให้องค์การทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องปรับตัว
และพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังน้ัน การดําเนินงานต่างๆ 
จึงต้องมีความระมัดระวัง  ด้วยการดําเนินการอย่างโปร่งใส และนําทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงนําหลักการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                   
มาดําเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง ควรทําความเข้าใจกับ
ความหมายของคําที่เก่ียวข้อง ต่อไปน้ี 

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ กําหนดไว้  จึงจําเป็นต้องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)                   
ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ  ความเสี่ยงสามารถจําแนกได้เป็นลักษณะ ดังน้ี  

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk)  
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ ( Strategic  Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational  Risk) 

          -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Hunan and Good Governance Risk)   
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ (Other Risk) ตามบริบทของสถาบัน  
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 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources  Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม หรือ
ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ       
ด้านอาคารสถานที่ 

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผน
กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนําไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่
ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กําหนด และอาจมีผลต่อ
การลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพว่ามีการดําเนินงานตามข้ันตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีระบบควบคุม ตรวจสอบ 
ที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น มิฉะน้ันอาจจะส่งผล
กระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ขององค์การ 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Human  and Good Governance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากร          
การบรรจุแต่งต้ัง การฝึกอบรม การโยกย้ายและไม่ได้จัดทําข้อกําหนดด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 
  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External  Environment Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบทําให้องค์การไม่สามารถดําเนินการได้
สําเร็จตามเป้าหมาย 
  ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ  (Other Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนช้ันตามบริบทของสถาบัน 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์การควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะ
ได้วิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และบริบทขององค์การ 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย   
1. กลยุทธ์  (Strategy)  เหมาะสมกับสถานการณ์เพียงใด  
2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  มีหน่วยงานและระดับขั้นการบังคับบัญชาที่

เหมาะสมท่ีจะประกอบพันธกิจให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด 
3. ระบบ  (System) การดําเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด (ระบบการคัด

เลือกสรรหา  ระบบการประเมินผล  ระบบการพิจารณาความดีความชอบ  ระบบ
การเงิน  ระบบการผลิต (บัณฑิต)  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบสารสนเทศ) 

4.  รูปแบบการบริหารจัดการ  (Style)  เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่   
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงใด 

5.  บุคลากร  (Staff)  มีศักยภาพ (สมรรถนะ) เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพียงใด 
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6. ทักษะ  (Skill)  ขององค์การและบุคลากร เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเหนือกว่าหรือ
ด้อยกว่า 

7. ค่านิยม  (Share Value)  ค่านิยมร่วมของบุคลากร มีส่วนสนับสนุนให้องค์การ
สามารถปรับไปตามสภาพแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด 

ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
1.  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคานํ้ามัน ความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบ้ีย 

อัตราการว่างงาน  และตลาดหุ้น 
2.  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งใน

สังคม  การก่อความไม่สงบ   ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น 
3.  ด้านการเมือง ส่งผลต่อ ความต่อเน่ืองในนโยบายของรัฐบาล  
4.  ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบต่างๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ            
ที่ล้าหลัง ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  

5.  ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง 

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง 

- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยง
สูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย  

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์การยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงน้ัน ผู้บริหารต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียงน้ัน เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  
 กรณี เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  การป้องกันหรือ            
ลดความเสี่ยงกระทําได้ ดังน้ี 

1) การลดความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิด     
ความเส่ียง คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม
หรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการดําเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การกําหนดให้ผู้จัดซื้อ/จัดจ้างและผู้ตรวจรับ/ผู้รับมอบงาน                 
แยกจากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ด้วยการติดต้ัง
เครื่องดับเพลิง การสํารองข้อมูล (back up) เป็นระยะๆ  มีการบันทึกข้อมูลสํารอง 
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2) การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อ่ืน/หน่วยงาน
อ่ืนร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยง
ไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์การจะ 
ได้รับการชดใช้จากผู้ อ่ืน เช่น การทําประกัน(Insurance) การทําสัญญา (Contracts) การรับประกัน 
(Warranties)  การจ้างผู้ดําเนินการภายนอก 

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance ) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายใน
หน่วยงาน หากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เน่ืองจากต้นทุนการ
จัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะ
เกิดขึ้น 

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิด   
ความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น      
ความเสี่ยง แต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์การมากจนเกินไปจน     
ไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  

กรณี เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์การจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า   

5. การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์การจะเกิดความ
เสียหาย โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ  พันธกิจ(ภารกิจ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และช่ือเสียงขององค์การเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมี    
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ 
 6. การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงที่กําหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

7. เป้าประสงค์ขององค์การ (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหาร
ต้องการให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยท่ัวไปจะกําหนดให้มีลักษณะกว้างๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา 
(Problematic Goal) และเชิงพัฒนา (Development Goal) 

8. การควบคุมภายใน (Control)  คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานท่ีฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประกอบด้วย 
1. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เก่ียวข้อง 
 
1. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมุ่งไปสู่การ

บรรลุเป้าประสงค์ตามกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ          
การควบคุมภายใน ดังน้ี 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2. ให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
3. ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4.ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานตามปกติ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1. เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ที่วางไว้  
2. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถบริหาร

จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลตนเองที่ดีในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้ผู้รับบริการ/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะสอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของคณะ/ สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ /กอง/สาขาฯ ทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วางแผนบริหารความเสี่ยง



 
 

๗

ของหน่วยงาน ติดตามการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2 ระดับ  คือ  
2.1 ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ดําเนินการภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและการกํากับดูแลของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีเป็นประธาน 
2. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  เป็นรองประธานกรรมการ  
4. รองอธิการบดีสาขาฯ คณบดี/ผู้อํานวยการ คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาฯ เป็น

กรรมการ 
5. ผู้รับผิดชอบหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและ

เลขานุการ   
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีเป็นที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  เป็นรองประธานกรรมการ  
4. ผู้อํานวยการกองแผนงานเป็นรองประธาน  
5. ผู้รับผิดชอบของคณะ/ สํานัก /สถาบัน/ ศูนย์ / กอง / สาขาฯ ด้านแผนงานและระบบ

บริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการ 
6. ผู้รับผิดชอบหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็น

กรรมการและเลขานุการ 
2.2 ระดับคณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กอง/  สาขาฯ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหาร              

และดําเนินงาน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะ /สํานัก /สถาบัน/ ศูนย์ /กอง/สาขาฯ  
ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีสาขาฯ คณบดี/ผู้อํานวยการ ประกอบด้วย  

1. รองอธิการบดีสาขาฯ คณบดี /ผู้อํานวยการ  เป็นประธาน  
2. รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานเป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ ศูนย์/สาขาฯ/ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
 

หมายเหตุ  1.   กอง หมายถึง กองในสํานักงานอธิการบดี 
     2.  หัวหน้างานธุรการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

อธิการบดี
สํานักบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

รองอธิการบดีสาขาฯ คณบด/ีผอ./หัวหนาหนวยงาน 

คณะกรรมการบริหารและดําเนินงาน              
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

คณะ / สํานกั / สถาบัน/ศูนย/กอง/สาขาวิทยบริการ 
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3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผดิชอบของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดให้การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ มีดังน้ี 

 

 

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

2. กํากับนโยบายและให้คําเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มร. 1. ตรวจสอบให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 

2. รับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการตรวจสอบภายใน 

3. ตรวจสอบ การดําเนินงาน การเงินและบัญชี และการควบคุมภายใน 

4. การประเมินและบริหารความเสี่ยง 

5 .  ทํ าห น้ าที่ ติ ดตามและประ เมิ นผลการ ดํ า เ นินงานตามม ติ  
สภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

6. เสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการ
เสนอต่ออธิการบดี  

7. ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
ทุกๆ ระยะเวลาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 



 
 

๑๐ 

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

3. อธิการบดี 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 
1. กําหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ โดยมีการเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การและมีการบูรณการ
ร่วมกัน 
2. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญและกํากับการบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายใน 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อ  
สภามหาวิทยาลัย ฯ ภายใน 60 วัน ทุกสิ้นภาคการศึกษา 
5. เสนอรายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ ฯ คตง. ข้อ 6) 
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 

4. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. กําหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย 
2. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และพิจารณาแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
3. ควบคุมและติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4.ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงาน  
ของกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

           

 

 
 

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
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ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รองอธิการบดีสาขาฯ/คณบดี/
ผู้อํานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 
1. นํานโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ถ่ายทอดไปสู่ การปฏิบั ติของ  
ทุกภาคส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
2.  ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนงานในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ประเมิน  
ความเสี่ยง และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
4. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย 
5. ร่างแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 
6. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
7. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ  
และการควบคุมภายในเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทบทวน
และกําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
8. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง. –ข้อ๖) 
เสนอต่ออธิการบดี 
9. จัดทําระบบสารสนเทศความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสม สามารถเป็นข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
 
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
2. กําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงความสําคัญและการม ี 
ส่วนร่วมในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
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ผูท้ี่เกี่ยวข้อง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 4. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ของหน่วยงาน 
5. รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นภาคการศึกษา
พร้อมทบทวนและกําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
6. เสนอรายงานการควบคุมภายใน(ตามระเบียบฯ คตง. ข้อ 6)  
ต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

7. คณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ / 
กอง/สาขาฯ 
(ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานเป็น
ประธาน) 

 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2. รวบรวมข้อมูล ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
3. จัดทําแผนบริหารความเส่ียง พร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายในและจัดทํารายงานเสนอต่ออธิการบดี พร้อมทบทวน
กําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
5. จัดทํารายงานการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(ตามระเบียบฯ คตง. ข้อ 6) เสนอต่ออธิการบดี 
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                 บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ      

ได้อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ        
การควบคุมภายใน จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน           
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

แนวทางการดําเนินงาน 
การดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้บริหารหรือผู้นําระดับสูงใน

องค์การ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบแนวนโยบาย มาตรการเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่ ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ                
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ันผู้บริหารต้องมีการประชุมช้ีแจงถึงเหตุผลและทําความเข้าใจร่วมกันกับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับก่อนที่จะมีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งใหม่สําหรับหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมดําเนินการอาจไม่คุ้นเคยกับ

การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังน้ัน การ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานจึงมีความสําคัญมาก โดย
ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องจัดหาทีมงานหรือคณะทํางานที่มาจากตัวแทนทุกภาคส่วน/หน่วย เพ่ือเข้ามา
ทําหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดย
นํากิจกรรมหลักของหน่วยงาน มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  พร้อมทั้งทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 



 
 

๑๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังภาพของกระบวนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ มร. โครงการ/
กิจกรรม/กระบวนการ/

วัตถุประสงค์ 

2. การระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

5. การติดตามและ
ประเมินการดําเนินงาน

ตามแผน 

6. จัดทํารายงาน 

7. นําผลการติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานมา
ทบทวนจัดทําแผนใหม่ 

4. แผนบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

การสื่อสาร ระบบสารสนเทศ 

การสื่อสาร 
ระบบสารสนเทศ 
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กระบวนการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ขั้นตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ มร. โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ และวัตถุประสงค์  
เป็นการนํายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                   

ของมหาวิทยาลัย /คณะ/สํานัก/สถาบัน/สาขา/ศูนย์/กอง และกําหนดโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ      
ที่สอดคล้องกันมาดําเนินการ  ดังน้ี 

1.1  การระบุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตรข์อง
กระทรวงศึกษาธกิาร  
ความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันการทําความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องให้
ความสําคัญเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
มุ่งไปสู่การบรรลุผลตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม/ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    
ที่ต้องนํามาประเมินความเสี่ยง (ระบุลงในแบบฟอร์ม มร.คส 1) 

1.2  การกําหนดโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ  
การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ที่หน่วยงานจะนํามาประเมิน
ความเส่ียง เน่ืองจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ  (ระบุลงในแบบฟอร์ม มร.คส 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ความสัมพนัธ์ในการกาํหนดโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

ประเด็นและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เป้าประสงค์ตามพันธกิจหลัก มร. 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มร. 

กลยุทธ์ มร. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
 

ความเสี่ยง 
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1.3  การกําหนดวัตถุประสงค์ของ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่คาดหวังให้ประสบผลสําเร็จหรือบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาด ซึ่ง
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่หน่วยงานจะนํามา
ประเมินความเสี่ยง (ให้ระบุในแบบฟอร์ม มร.คส 1 ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3  การกําหนดวัตถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
 
หมายเหตุ : การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน โดยคํานึงถึงหลัก SMART ได้แก่ 
Specific   : มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable  : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
Reasonable  : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เป้าประสงค์ตามพันธกิจหลัก มร. 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มร. 

กลยุทธ์ มร. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

ความเสี่ยง 

กําหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
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1.4  การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานหลัก  (KEY PROCESS)  และวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) 
      ของขั้นตอนหลัก 

เป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานหลักของโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการท่ีจะ
นํามาประเมินความเสี่ยงว่ามีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญๆ อะไรบ้าง (ระบุลงใน
แบบฟอร์ม มร.คส 1 รูปวงกลม) แล้วจึงกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
ให้มีความชัดเจน เพราะจะช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ในขั้นตอนการดําเนินงานหลัก อาจจะมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ (ระบุ
ลงในแบบฟอร์ม มร.คส 1  ช่องสี่เหลี่ยม) ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต้องอาศัยความรู้
และประสบการณ์การทํางานมาช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิงานหลัก (KEY PROCESS) และ 
วัตถุประสงค์ ( OBJECTIVE) ของขั้นตอนการดาํเนินงานหลกั 

 
 

ประเด็นและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เป้าประสงค์ตามพันธกิจหลัก มร. 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มร. 

กลยุทธ์ มร. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

ความเสี่ยง 

กําหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
 

กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลัก 

กําหนดวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบคุวามเสี่ยง และปจัจัยเสี่ยง  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน  ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต และ                  

มีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การในด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล         
การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงจากภายนอก  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามบริบท 

 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานหลักที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนด
กลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 ปัจจัยภายในองค์การ คือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบาย  กลยุทธ์  
รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
ขนาดและโครงสร้างองค์การ การบริหารด้านงบประมาณและการเงิน  

2.2 ปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กฎหมาย การแข่งขัน ผู้รับบริการ บริษัทที่รับจ้าง             
หรือขายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง และปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง เป็นแนวทางการทํางานจากระดับ
ล่างสู่ระดับบน (Bottom up approach) คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับทบทวนว่า
กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีความเส่ียงอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
หรือขั้นตอนการดําเนินงานหลัก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรของหน่วยงานในการค้นหาความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานหลัก เช่น การประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันของคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือการระดมสมองของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

ส่วนวิธีการระบุความเสี่ยง ให้พิจารณาระบุตามวัตถุประสงค์ของข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 
โดยการระบุข้อความท่ีตรงกันข้าม(เชิงลบ) กับวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดําเนินงานหลัก (ระบุลงใน
แบบฟอร์ม มร.คส 2 ช่องสี่เหลี่ยม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๙

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง เป็นการนําปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์เพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิด                 

ความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) และจัดระดับความ
เสี่ยง (Degree of Risk) โดยหน่วยงานอาจจะเชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน หรือกรณี
ที่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทุกคนและต้องการความคิดเห็นจากบุคคลจํานวนมากอาจจะพิจารณาใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  4  ขั้นตอนคือ 

3.1  การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก

ความเสี่ยง (Impact) สามารถกําหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูล 
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ  คณะทํางาน และฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอ สําหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนให้กําหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพ ดังน้ี 

3.1.1  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
หน่วยงานระบุตัวเลขระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (5-4-3-2-1) ซึ่งเป็นการประเมิน

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง ผู้ประเมินของหน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้                   
ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ สําหรับวิธีการเลือกตัวเลขระดับโอกาส (5-4-3-2-1)       
ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ใช้วิธีวิเคราะห์ร่วมกันหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ อาจใช้เสียงข้างมากใน         
ที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนํามาหาค่าเฉล่ีย (ระบุลงในแบบฟอร์ม มร.คส 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  ระดบัโอกาสในการเกดิเหตกุารณต์า่งๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดบั 
โอกาสทีจ่ะเกดิความ
เสี่ยงหรือเหตกุารณ ์

คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิด มากกว่า 70% 

4 สูง มีโอกาสเกิด 61% - 70% 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิด 41 - 60% 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิด  20 - 40% 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิด น้อยกว่า 20% 
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3.1.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
หน่วยงานระบุตัวเลขระดับความรุนแรงของผลกระทบ (5-4-3-2-1) ซึ่งเป็นการประเมินผล

กระทบของการดําเนินงานในรูปของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ผลกระทบด้านการเงิน 
ด้านเวลา ด้านช่ือเสียง ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา ด้านการดําเนินงาน ด้านความปลอดภัยของ
บุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบุลงในแบบฟอร์ม มร.คส 3) 

นอกจากน้ี หน่วยงานยังสามารถกําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ได้ตามความเหมาะสม สําหรับวิธีการเลือกตัวเลขระดับความรุนแรงของผลกระทบ (5-4-3-2-1) ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ร่วมกันหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ อาจใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็น          
ผู้ให้คะแนนแล้วนํามาหาค่าเฉล่ีย  

 
ตัวอย่าง     ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

    
 1. ระดับความรุนแรงด้านทรัพยากร  ด้านการเงิน (เชิงปริมาณ) เป็นการประเมินผล

กระทบของการดําเนินงานในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง 
รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือการเพ่ิมขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย  

 

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก ความเสียหายเป็นวงเงินเกินกว่า  60 % 
4 สูง ความเสียหายเป็นวงเงิน  41-60 % 
3 ปานกลาง ความเสียหายเป็นวงเงิน  21-41% 
2 น้อย ความเสียหายเป็นวงเงิน  10-20 % 
1 น้อยมาก ความเสียหายเป็นวงเงินน้อยกว่า   10 % 

 
 

ตัวอย่าง  ระดบัโอกาสในการเกดิเหตกุารณต์า่งๆ (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

ระดบั 
โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสี่ยงหรือ

เหตุการณ ์
คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกคร้ัง 

4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครัง้ 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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 2. ระดับความรุนแรงด้านเวลา (เชิงปริมาณ)  เป็นการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อ
ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ ซึ่งอาจเกิดจากการบริหารงานโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ หรือสัญญาข้อตกลง 

 

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  4  เดือน 
4 สูง ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  3  เดือน ถึง  4  เดือน 
3 ปานกลาง ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  2  เดือน ถึง  3  เดือน 
2 น้อย ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า  1  เดือน ถึง  2  เดือน 
1 น้อยมาก ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน  1  เดือน 

  

 3. ระดับความรุนแรงด้านชื่อเสียงองค์การ (เชิงคุณภาพ)  เป็นการประเมินผลกระทบที่
มีต่อการสูญเสียช่ือเสียง เน่ืองจากการดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก 
มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งในอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุและ
โทรทัศน์ 

4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และวิทยุ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจํากัด 
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 
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 4. ระดับความรุนแรงด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา (เชิงปริมาณ)  เป็นการ
ประเมินผลกระทบที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา เน่ืองจากการดําเนินงานหรือการ
ให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ/
นักศึกษา 

 5. ระดับความรุนแรงด้านการปฏิบัติงาน  (เชิงปริมาณ)  เป็นการประเมินผลกระทบ
ต่อความสามารถในการดําเนินงาน รวมถึงผลเสียหายที่จะทําให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือระบบการ
บริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม 

 

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนน้อยกว่า 60%  
4 สูง ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 60-70%  
3 ปานกลาง ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 71-80%  
2 น้อย ดําเนินงานสําเร็จตามแผน 81-90%  
1 น้อยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนมากกว่า  90%  

 6. ระดับความรุนแรงด้านความปลอดภัยของบุคลากร  (เชิงคุณภาพ) เป็นการ
ประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก 
ลูกค้ า/ผู้ รับบริการ/ นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ  
ของหน่วยงาน น้อยกว่า 20 % 

4 สูง 
ลูกค้ า/ผู้ รับบริการ/ นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ  
ของหน่วยงาน 20-๔% 

3 ปานกลาง 
ลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
4๑-๖๐% 

2 น้อย 
ลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษายังมีความพึงพอใจในการให้บริการ  
ของหน่วยงาน 6๑-๗๐% 

1 น้อยมาก 
ลูกค้ า/ผู้ รับบริการ/ นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ  
ของหน่วยงานมากกว่า 70%  

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีบุคลากรได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 
4 สูง มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บรุนแรงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
1 น้อยมาก บาดเจ็บไม่รุนแรงหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
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 7. ระดับความรุนแรงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชิงปริมาณ) เป็นการประเมินผล
กระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

 

ระดบั 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําอธบิาย 

5 สูงมาก ระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมดเกิดความเสียหายและทําให้การดําเนินงาน
หยุดชะงักนานเกินกว่า 5 วัน 

4 สูง ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหายและทําให้การดําเนินงานหยุดชะงัก 
2 - 5 วัน 

3 ปานกลาง ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วนทําให้การดําเนินงาน
หยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมงแต่ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 

2 น้อย ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากทําให้การดําเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4  ช่ัวโมง 

1 น้อยมาก 
ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเพียงเล็กน้อยทําให้การ
ดําเนินงานหยุดชะงัก 5 – 10 นาท ี

 
3.1.3 ระดับของความเสี่ยง  (Risk Matrix)  กําหนดเกณฑ์ไว้  4 ระดับ  ได้แก่  สูงมาก   

สูง ปานกลาง และน้อย (มร.คส 4) 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดบัของความเสี่ยง  (Degree of Risk/ Risk Matrix ) 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5      

4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สูงมาก 

สูง 

น้อย 

ปานกลาง 
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ

เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จาก             
ความเสี่ยง โดยใส่ลงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map ) (มร.คส 5) เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง และ
ผลกระทบ ที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มี
จํากัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ในข้อ 3.1.3 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 
6.1.4    1.1.1 

4 
 1.1.3  2.1.3  

3 
4.1.3  2.1.4, 

3.1.2, 
5.1.3, 
8.1.2 

1.1.4  

2 

1.1.2, 
4.1.4, 
5.1.2, 
6.1.3, 
7.1.1, 
7.1.2,  
8.1.1 

2.1.2, 
2.1.1, 
3.1.1, 
3.1.3, 
4.1.1 

 8.1.3 5.1.1 

1 

3.1.4, 
3.1.5, 
4.1.2, 
5.1.4, 
6.1.2, 
6.1.5, 
7.1.3  

6.1.1     

  1 2 3 4 5 

  
 

 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงมาก 

สูง 

น้อย 

ปานกลาง 

ตัวอย่าง    แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 
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คณะกรรมการประเมินของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและมีประสบการณ์ในเรื่อง
น้ันๆ สําหรับวิธีการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง น้ัน ใช้การมี
ส่วนร่วมหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ อาจใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนํา
คะแนนน้ันมาหาค่าเฉล่ีย เป็นต้น ทั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ร่วมกันวิเคราะห์โอกาส / ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  ว่ามีโอกาส / 
ความถี่ที่จะเกิดขึ้นน้ันมากน้อยเพียงใด และเมื่อได้ระดับโอกาสแล้ว ให้นําไปใส่ใน  แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (มร.คส 6 ช่องที่ 5) 

2. ร่วมกันวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย 
/หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด และเมื่อได้ระดับผลกระทบแล้ว ให้นํามาใส่
ในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มร.คส 6 ช่องที่ 6) 
 

3.3  การวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของความถ่ีกับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ดังต่อไปน้ี 
 
ระดบัความเสีย่ง แทนด้วยส ี ความหมาย 

สูงมาก 
 
                      

Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

สูง 

 
 

Intolerable or Attention Required/High Risk 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพ่ือให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 

 
 
 

Tolerable but caution or Management 
Discretion/Medium Risk 
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 
น้อย 

 

 
 

Acceptable or Limited Focus 
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

 
ระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญมากคือ ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ

สูง เน่ืองจากเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้  เพราะจะทําให้การดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักไม่เป็นไปตามตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง แม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากข้ึน 
ส่วนความเสี่ยงระดับน้อย ผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเอาใจใส่มากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลย โดยให้มีการดําเนินการ
ควบคุมเท่าที่จําเป็นตามความเหมาะสม 

 
 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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3.4 การจัดลําดับความเสี่ยง 
นําค่าระดับความเสี่ยงและผลกระทบมาจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงที่มีผลต่อ

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาฯ  เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละ
สาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ที่ประเมินได้ตาม
แผนภูมิความเสี่ยง (มร.คส ๕) โดยจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (มร.คส 6 ช่องที่ 8) 
และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในข้ันตอน
ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน่วยงานต้องนําผลการจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มากําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังน้ี 
 
4.๑  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (มร.คส 6 ช่องที่ ๑๐ ) 
เป็นการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโครงการ/กิจกรรม/

กระบวนการ และวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
4.๒  การประเมินมาตรการการควบคุม (มร.คส 6 ช่องที่ 9 ) 
เป็นการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นแล้ว เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยควบคุม              

ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ และตรวจสอบดูว่า หน่วยงานได้ใช้มาตรการควบคุมความเส่ียง หรือกิจกรรม   
การควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไว้อย่างไร และมาตรการดังกล่าวได้ผลอย่างไร ยังมี
ความเส่ียงเหลืออยู่หรือไม่ (ดูจากแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแบบ มร.คส ๗) หากมี   
และยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากต้องกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

 
4.3   การนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในมาพิจารณา 
เป็นการนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและ    

การควบคุมภายใน มาพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยการหามาตร          
การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงอาจมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงานขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
องค์การและสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์การ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน และสามารถผสมผสานกันได้ตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจของผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ       
เพ่ือลดระดับความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้  

การกําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงต้องคุ้มค่าและประหยัด โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและกําหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาการดําเนินงานให้ชัดเจน 
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผน (มร.คส 7) 
ในการติดตามประเมินผลน้ันต้องติดตามความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ว่าได้นํา

มาตรการการควบคุมมาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  วิธีการประเมินดังกล่าวควรจะตอบ
คําถามต่อไปน้ี 

- การกําหนด/สั่งการอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมหรือไม่เพียงใด 
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
- ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มากน้อย

เพียงใด 
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

 

ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน 
6.1 การรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการรายงานผลการ

วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการกับความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบและสั่งดําเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบความเส่ียง ได้นําแผนสู่การปฏิบัติ และใช้เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เป็นรายงานที่ใช้
ประกอบการจัดทําการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ัน รายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย   
1.1 อธิการบดีรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และใช้เป็นเอกสารประกอบการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.2  อธิการบดีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

แบบฟอร์มรายงานประกอบด้วย 
แบบ มร.คสร. 1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน       

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
แบบ มร.คส 6 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบ มร.คส 7 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
แบบ ปอ. 1         หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แบบ ปอ. 2          รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบ ปอ. 3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แบบ ปส.  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดูภาคผนวก ค 



 
 

๒๘ 

2. ระดับคณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กอง/ สาขาฯ  เป็นรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กอง/ สาขาฯ จัดส่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกอบด้วย 

แบบ มร.คสร. 2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
แบบ มร.คส 6  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แบบ มร.คส 7 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
แบบ ปย. 1  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แบบ ปย. 2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงาน 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดูภาคผนวก ข 

 
สรปุการรายงานผลแต่ละระดบั 

 
ระดบั เรื่องที่รายงาน ความถ่ีของ

การรายงาน 
ผู้รายงาน เสนอรายงานต่อ รปูแบบรายงาน 

มหาวิทยาลัยฯ 1. ผลการประเมิน
องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 
2. แผนบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
   การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

ภายใน 90 วัน  
นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
(ทุกปี) 
 
 
 
ภายใน 60 วัน 
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา  

อธิการบดี 
(ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 

1.คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) และ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 
2. นายกสภา
มหาวิทยาลัย 

1. ตามแบบที่
สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด         
(ปอ๑ และ ปอ๒) 
 
 
2. ตามแบบที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/ศูนย์/
กอง/สาขาฯ 

1. ผลการประเมิน
องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
   ประเมินผลและ   
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
 
2. แผนบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
    การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

ภายใน 45 วัน  
นับจากสิ้น
ปีงบประมาณ 
(ทุกปี) 
 
 
 
ภายใน 30 วัน 
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

รองอธิการบดี
สาขา/คณบดี/
ผู้อํานวยการ/
หน.หน่วยงาน 

1. ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน มร. 
 
 
2. ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน มร. 

1. ตามแบบที่
สํานักงานการการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 
 
 
2. ตามแบบที่ 
มหาวิทยาลัย
กําหนด 



 
 

๒๙ 

 
ขั้นตอนที่ 7   นําผลการติดตามและประเมินการดําเนินงาน ทบทวนจัดทําแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหม่ 
การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่า 

แผนการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานต่อไปได้ หรือพิจารณาว่าแผนการจัดการ
ความเสี่ยงใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความสมบูรณ์ เหมาะสม 
ตลอดจนมีความเช่ือมั่นได้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การได้มี
การรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแล้ว 

การทบทวนจะทําโดยการติดตามผลเป็นรายคร้ัง (Separate Monitoring) ตามรอบระยะเวลา
ทุก 6 เดือน(สิ้นภาคการศึกษา) 9 เดือน 12 เดือน (สิ้นภาคการศึกษา) โดยให้หน่วยงานต่างๆ ต้องรายงาน
ผลการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่สําหรับการรายงานรอบ 9 เดือน ให้ประเมินต่อจาก
รอบ 6 เดือน แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

ในการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (สิ้นภาคการศึกษา) 
9 เดือน และ 12 เดือน (สิ้นภาคการศึกษา) ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนําข้อมูลจากผลการติดตาม         
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (มร.คส ๗)    มาเป็นแนวทางในการเขียน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (มร.คส ๒) และส่งรายงาน           
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นํามา
วิเคราะห์จัดทําเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส่วนการทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 

 
                       สรุปขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 

         มร.คส ๓  “เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส 
            ท่ีจะเกิดความเสี่ยง” 

                      “เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรง 
            ของผลกระทบ” 

         มร.คส ๔  “เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง” 
         มร.คส ๕  “แผนภูมิความเสี่ยง” 

กําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ มร./โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการ และวัตถุประสงค์ 

ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

นําผลการติดตามและประเมนิการ
ดําเนินงานมาทบทวนจัดทําแผนใหม ่

การติดตามและประเมินการดําเนินงาน 
ตามแผน

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

จัดลําดับความเสี่ยง 

จัดทํารายงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๔ 

ขั้นตอนที่ ๔ 

ขั้นตอนที่ ๖ 

ขั้นตอนที่ ๗ 

 
มร.คส ๑ “กระบวนการหลักและวัตถุประสงค์”       
 

มร.คส ๒ “ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”           
มร.คส ๖ “การประเมินความเสี่ยง” ช่อง ๓, ๔      

มร.คส๖ “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน” ช่อง ๕, ๖ 

มร.คส ๖ “แผนบริหารความเสี่ยงและ       
การควบคุมภายใน” ช่อง ๗         

มร.คส ๖ “แผนบริหารความเสี่ยงและ         
การควบคุมภายใน” ช่อง ๘      

มร.คส ๖ “แผนบริหารความเสี่ยงและ   
การควบคมภายใน”

       มร.คส ๗ “การติดตามและประเมินผลการ 
                     ดําเนินงานตามแผน”       

มร.คสร ๑ , มร.คสร ๒ , มร.คส ๖,
มร.คส ๗

 
 

แบบ ปอ.๑,๒,๓ /ปย.๑,๒ 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ขั้นตอนที่ ๕ 



 
 

๓๑

บทสรุป 
 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะสามารถช่วยให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ต้ังแต่โครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงการ
ขนาดเล็ก รวมถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจประจํา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทางการบริหารงาน      
ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจเพ่ือวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะทําให้
มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง  ที่จะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง 

3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ทําให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ร่วมกัน เน่ืองจากกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในการคิด 
วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการกําหนดมาตรการ/วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

  
นอกจากน้ี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย จะประสบผลสําเร็จ  

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ จําเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี 
ประการที่ 1 การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุกคน ต้ังแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ได้ตระหนักถึง
คุณค่าและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจน
การช้ีแจง สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และตระหนักถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยกําหนดนโยบายการปฏิบัติที่
ชัดเจน รวมถึงการวางมาตรการให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

ประการที่ 2 การสร้างทีมงานสนับสนุนต้ังแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง รวมถึงการมอบอํานาจใน
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้กับทีมงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกรอบการดําเนินงานที่เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ประการที่ 3 มหาวิทยาลัย ต้องมีคําอธิบายกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
ชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ไปในแนวทางเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกันในการบริหาร      
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ประการที่ 4  การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 
ทั่วทั้งองค์การ เน่ืองจากกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นการดําเนินงานที่มีลักษณะ
เป็นพลวัตต่อเน่ือง และสิ่งสําคัญคือ การทําให้ระบบการบริหารความเส่ียงและ        
การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ เพ่ือไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่า
เป็นภาระในการปฏิบัติงาน 



 
 

๓๒ 

ประการที่ 5 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  วิ ธีปฏิบั ติที่ ชัดเจน  เ พ่ือให้บุคลากรในองค์การ                
มีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบและยอมรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ประการที่ 6 การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติ  
เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓
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ภาคผนวก  ก 
แบบฟอรม์การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
( มร.คส 1 – 7) 
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8. 

แผนภาพขั้นตอนการดําเนินงานหลักและวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก 

หน่วยงาน   .......................................................................................................................................................................  

ยุทธศาสตร์ที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ …………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มร.คส 1 

วันที่ประเมิน......................................... 
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6. 
7. 

8. 

แผนภาพการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง                                                 
หน่วยงาน ........................................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท์ี่....................................................................................................................................................................................... 
โครงการ / กจิกรรม / กระบวนการ ..................................................................................................................................................... 
ความเสี่ยง .......................................................................................................................................................................................... 

วันที่ประเมิน......................................... 

มร.คส 2 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑม์าตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

คําอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 รุนแรงที่สุด 
ค่อนข้างรนุแรง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

คําอธิบายผลกระทบ ระดับ 

                                                                                                                                       มร.คส 3 

วันที่ประเมิน......................................... หน่วยงาน ............................................................................. 
โครงการ / กจิกรรม / กระบวนการ ...................................... 
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  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐานระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

มร.คส 4 

วันที่ประเมิน......................................... 
หน่วยงาน ............................................................................. 
โครงการ / กจิกรรม / กระบวนการ ...................................... 
 

สูงมาก 

สูง 

น้อย 
ปานกลาง 
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  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 

                                                                                                       มร.คส 5  

แผนภมูคิวามเสี่ยง ( Risk Map) 

วันที่ประเมิน......................................... 
หน่วยงาน ............................................................................. 
โครงการ / กจิกรรม / กระบวนการ ...................................... 
 

สูงมาก 
สูง 

น้อย 

ปานกลาง 



  
 

แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําภาคการศึกษาที่............ปีการศึกษา.................งบประมาณปี........................... 
ประจําภาคการศึกษาที่............ปีการศึกษา.................งบประมาณปี........................... 

 

 
 

หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิงานหลกั 
(KEY PROCESS) 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
การดาํเนินงานหลกั  

 
(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

(5) 

ผลกระทบ 
 

(6) 

ระดบัความ
เสี่ยง 
(7) 

ลําดบัความ
เสี่ยง 
(8) 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

   

 
  

มร.คส 6 



  

 
แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

 
(9) 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 

(10) 

กําหนดเสร็จ และผู้รบัผดิชอบ 
 

(11) 

หมายเหต ุ
(งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย) 

(12) 

    

 
 
 
 
 

มร.คส 6 (ตอ่) 



  
 

แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน 

ภาคการศึกษาที่........ปกีารศึกษา......................... 
ภาคการศึกษาที่........ปกีารศึกษา......................... 

งบประมาณปี.................................... 
 

หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ยุทธศาสตร์ที่      : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ : .............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
    

ขั้นตอนการดาํเนนิงานหลกั วัตถุประสงค ์       
ของขั้นตอนการ
ดําเนนิงานหลกั 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ผลการประเมิน
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 
(๖)   √  =  ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ×  = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ?  = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์    

มร.คส 7 



  
 

 

แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน 
 

 

    
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ กําหนดเสร็จ และผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) 
(7) (8) (9) 

   

 
(๖)   √  =  ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ×  = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ?  = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์    

 

มร.คส 7 (ตอ่) 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบฟอรม์รายงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาฯ



  

 
รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หน่วยงาน.............(คณะ/สาํนัก/สถาบนั/ศนูย์/กอง/สาขาฯ)……… 
ประจําภาคการศกึษาที่........ปกีารศกึษา............. 

งบประมาณป.ี................. 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

     คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาฯ    ได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของ  คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ 
สาขาฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําภาคการศึกษาที่.......ปีการศึกษา................ โดยได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  หน่วยงาน.........................................................                             
(ให้เลือกข้อความ กรณีที ่1 หรือกรณีที่ 2)         
กรณทีี่  1  ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสีย่งที่สําคัญ 
“หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน” 
 

กรณทีี่  2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงทีส่ําคัญจําเป็นต้องจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  
“หน่วยงานยังมีความเสี่ยงทีม่ีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  จํานวน............เรื่อง/ประเด็น  จึงได้กําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  กําหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่แนบ” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  
 

                  ลงช่ือ........................................................... 
    (                                           ) 

           คณบดี / ผู้อํานวยการ / ผู้ได้รับมอบหมาย 
                    วันที่…...เดือน.....................พ.ศ...................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มร.คสร. 2 

 



  

 
 

(ชื่อหน่วยงาน).................................มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  

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.................................................... 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1.................................................... 
5.2.................................................... 
ฯลฯ 

 

       
  ผลการประเมินโดยรวม 
 
  …………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
ช่ือผู้รายงาน............................................................ 

                    (                                               )                    
      รองอธิการบดีสาขาฯ/คณบดี/ผู้อํานวยการ 
       วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............. 

มร.คสร. 4     แบบ ปย. 1 

 



 

 
ชื่อหน่วยงานย่อย.......................................... 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรบัปสีิน้สดุวันที.่...........เดือน.............................พ.ศ. ........... 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 
(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 

 
 

(7) 
 
 
 
 
 
 

      

 
                 ชื่อผูร้ายงาน............................................................ 

                                               (                                     )                           
                     รองอธิการบดีสาขาฯ/คณบดี/ผู้อํานวยการ 
              วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............. 

แบบ ปย. 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         ภาคผนวก  ค 
แบบฟอรม์รายงานระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
            ประจําภาคการศกึษาที.่.......ปกีารศกึษา.............................. 

          งบประมาณปี.................. 
 

เรียน   นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําภาคการศึกษาที่......ปีการศึกษา.......งบประมาณปี..............  
 

จากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัย  มีความเสี่ยงที่สําคัญ/ไม่มีความเสี่ยงที่สําคัญ (ให้เลือกข้อความ) ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จึงกําหนด/ไม่กําหนด (ให้เลือกข้อความ) วิธีจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่แนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ.................................................... 
           (                                            ) 

            อธิการบดี 
  วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.......... 

มร.คสร. 1 



 

 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันที่......เดือน......พ.ศ...... ด้วยวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัย กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
  

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่......
เดือน.........พ.ศ..............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์     
ของการควบคุมภายใน 

 
กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้อธิบายเพิ่มเติมตามข้างล่างนี้ 
อน่ึง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน ดังน้ี 

  
1....................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
 2....................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
  
 
 
                 ลายมือช่ือ.................................................... 

  (                                           ) 
                              อธิการบดี 
            วันที.่...........เดือน...................พ.ศ..............  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปอ. 1 



 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่.......เดือน...............พ.ศ.............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ชื่อผู้รายงาน............................................. 
                              (ชื่อหัวหนา้หน่วยรับตรวจ) 

                                   ตําแหน่ง................................................ 
                         วันที่.........เดือน.....................พ.ศ........... 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1..................................................... 
1.2..................................................... 
ฯลฯ 
2. การประเมินความเส่ียง 
2.1..................................................... 
2.2..................................................... 
ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1.................................................... 
3.2.................................................... 
ฯลฯ 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1.................................................... 
4.2.................................................... 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1.................................................... 
5.2.................................................... 
ฯลฯ 

 

แบบ ปอ. 2 



 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
(2) 

งวด/เวลาที่ 
พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
    ชื่อผู้รายงาน........................................................ 

               (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
             ตําแหน่ง............................................................. 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ........... 

แบบ ปอ. 3 



 

             



 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

 
เรียน   อธิการบดี 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับปีสิ้นสุด           
วันที่ 30 กันยายน 25.......... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการการ
สอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (กรณีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการ         
ควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบต่อท้ายผลการสอบทานดังน้ี) 
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี 

..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
    
 
                 ลายมือช่ือ...................................................................... 

           (                                          ) 
                  ช่ือหัวหน้าหน่วยงานสํานักตรวจสอบภายใน  

           วันที่......เดือน....................พ.ศ................

แบบ ปส. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ตัวอย่าง 

 
 
 



 

แผนภาพ ขัน้ตอนการดําเนนิงานหลักและวัตถุประสงคข์องขั้นตอนหลัก 
(KEY PROCESS AND OBJECTIVES) 

หน่วยงาน   :   สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   :   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ     :    พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) 
วัตถุประสงค์    :   เพื่อให้ได้กระบวนวิชาในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐ กระบวนวิชาในแต่ละปีการศึกษา ระบบมีความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว มีการ

ประเมินผลที่เชื่อถือได้ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  เพื่อใหไดขอสอบ
กระบวนวิชาใหมเพิ่มมากขึ้น 

๓.๑  เพื่อใหไดคลังขอสอบทาง
อิเล็กทรอนิกสครบตามเปาหมายที่
กําหนด (อยางนอย ๑๐ กระบวนวิชา) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๔.๑  เพื่อใหไดปฏิทินการจัดสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่ถูกตองและ
เหมาะสม 

๑.๑ เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบ
กระบวนวิชา ไดรับทราบถึง
กระบวนการผลิตขอสอบอยาง
ทั่วถึงและถูกตอง 

๖.๑  เพื่อใหนักศึกษาไดเขาสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส 
๖.๒  เพื่อใหนักศึกษาไดรับผลการสอบ
ดวยความถูกตองและรวดเร็ว 

๗.๑  เพื่อเก็บเปนหลักฐานใน
การสอบของนักศึกษา 

๘.๑  เพื่อใหทราบความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เขาสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
๘.๒  เพื่อใหทราบปญหาและ
อุปสรรคในการจัดสอบ 

๕.๑  เพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลการจัดสอบอยางครบถวนและชัดเจน 

๕.๒ เพือ่ใหนักศึกษาลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส 

ขั้นตอนที่ ๑  
ประสานงานกับคณะใน
การสร้างข้อสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นตอนที่ ๒ 

รับข้อสอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

ขั้นตอนที่ ๓ 
นําข้อสอบเข้าสู่ระบบ

การสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๔ 
กําหนดปฏิทินการจัด

สอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศและรับ

ลงทะเบียนสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ดําเนินการจัดสอบด้วย
ความถูกต้อง แม่นยํา 

โปร่งใส และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ ๗ 
ส่งข้อมูลผลการสอบ
ให้กับ สค.และ สวป. 

ขั้นตอนที่ ๘ 
ติดตามและประเมินผลการ
จัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๑ / มร.คส.๑ 



 

 
แผนภาพ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ง (RISK AND RISK FACTOR) 

หน่วยงาน   :    สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   :    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ    :   พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) 
ความเสี่ยง    :    กระบวนวิชาในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่ถึง ๑๐ กระบวนวิชาในแต่ละปีการศึกษา ระบบไม่มีความถูกต้อง ไม่แม่นยํา และไม่รวดเร็ว  การประเมินผลที่ไม่

น่าเชื่อถือ ขาดความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  ไมไดขอสอบกระบวน
วิชาใหมเพิ่มมากขึน้ 

๓.๑  ไมไดกระบวนวิชาในคลัง
ขอสอบครบตามเปาหมายที่กําหนด 
(อยางนอย ๑๐ กระบวนวิชา) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๔.๑  ปฏิทินการจัดสอบทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองและ
เหมาะสม 

๖.๑  นักศึกษาไมสามารถเขาสอบทาง
อิเล็กทรอนิกสได 
๖.๒  นักศึกษาไมไดรับผลการสอบ
อยางรวดเร็วและถูกตอง 

๗.๑  ไมไดสงขอมลูผลการ
สอบใหกับ สค. และ สวป. 

๕.๑  นักศึกษาไมไดรับทราบขอมูลการจัดสอบอยางครบถวนและชัดเจน 

๕.๒ นักศึกษาลงทะเบียนสอบไมเปนไปตามเปาหมาย 

ขั้นตอนที่ ๑  
ประสานงานกับคณะใน
การสร้างข้อสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
รับข้อสอบจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา 

ขั้นตอนที่ ๓ 
นําข้อสอบเข้าสู่ระบบ

การสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๔ 
กําหนดปฏิทินการจัด

สอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศและรับ
ลงทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ดําเนินการจัดสอบด้วยความ
ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และ
รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ ๗ 
ส่งข้อมูลผลการสอบ
ให้กับ สค.และ สวป. 

ขั้นตอนที่ ๘ 
ติดตามและประเมินผลการ
จัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา
ไมไดรับทราบถึงกระบวนการผลิตขอสอบ
อยางทั่วถึงและถูกตอง 

๘.๑ ไมทราบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขาสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส 
๘.๒  ไมทราบปญหาและ
อุปสรรคในการจัดสอบ 

ขั้นตอนที่ ๒ / มร.คส. ๒ 



 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง : พฒันาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  (e – Testing) 

๓.๑ การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคาํแหงได้มีการกําหนดเกณฑ์ เพ่ือใช้

ในการประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ไว้เป็น ๕ ระดับ และกําหนดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ไว้เป็น ๔ ระดับ โดยในกระบวนการ
พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) ได้กําหนดเกณฑ์ไว้ ดังน้ี  
  

๓.๑.๑ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ที่เกิดจากสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงของ                   
กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) มี ๕ ระดับ ดังน้ี (มร.คส.๓) 

 
  
 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสท่ีจะเกิดมากกว่า ๑๐ คร้ัง/ปีการศึกษา 

4 สูง โอกาสท่ีจะเกิดอยู่ระหว่าง ๗ – ๑๐ คร้ัง/ปีการศึกษา 

3 ปานกลาง โอกาสท่ีจะเกิดอยู่ระหว่าง ๕ – ๖ คร้ัง/ปีการศึกษา 

2 น้อย โอกาสท่ีจะเกิดอยู่ระหว่าง ๒ – ๔ คร้ัง / ปีการศึกษา 

1 น้อยมาก โอกาสท่ีจะเกิดอยู่ท่ี ๑ คร้ัง/ปีการศึกษา 
 

๓.๑.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่เกิดจากสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงของ
กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) มี ๕ ระดับ ดังน้ี (มร.คส.๓) 

  
  

  

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด 
ในปีการศึกษาน้ันมีจํานวนกระบวนวิชาเพิ่ม ๑ – ๒ กระบวนวิชาและระบบไม่มีความถูกต้อง

แม่นยํา 

4 ค่อนข้างรุนแรง 
ในปีการศึกษาน้ัน มีจํานวนกระบวนวิชาเพิ่ม ๓ – ๔ กระบวนวิชา และระบบไม่มีความ

ถูกต้องแม่นยํา 

3 ปานกลาง 
ในปีการศึกษาน้ันมีจํานวนกระบวนวิชาเพิ่ม ๕ – ๖ กระบวนวิชา และระบบมีความถูกต้อง

แม่นยํา 

2 น้อย 
ในปีการศึกษาน้ัน มีจํานวนกระบวนวิชาเพิ่ม ๗ – ๘ กระบวนวิชาและระบบมีความถูกต้อง

แม่นยํา 

1 น้อยมาก 
ในปีการศึกษาน้ันมีจํานวนกระบวนวิชาเพิ่ม ๙ กระบวนวิชา และระบบมีความถูกต้อง

แม่นยํา 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ - กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์



 

๓.๑.๓ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของกระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์      
(e – Testing) มี ๔ ระดับ ดังน้ี (มร.คส. ๔) 
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  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 
 

๒. การประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เป็นการนําสาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการ
พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) ที่ระบุไว้ทั้งหมด มาประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) จากสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังน้ี  

๒.๑  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ตามสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของ   
กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดน้ันมากน้อยเพียงใด 
เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและระบุระดับโอกาสที่จะเกิดลงในแบบประเมินความเสี่ยงช่อง “โอกาสเกิด” 
(มร.คส ๖ ช่องที่ ๕) 

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ตามสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของ           
กระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e –Testing) ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายมาก    
น้อยเพียงใด เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและระบุระดับผลกระทบที่เกิดลงในแบบประเมินความเสี่ยงช่อง 
“ผลกระทบ” (มร.คส. ๖ ช่องที่ ๖) 
  

๓. การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง เป็นการนําผลที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง ในขั้นตอนที่ ๒ มาพิจารณาหา ระดับความเสี่ยง ตามตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จากตาราง            
ดังกล่าว จะทําให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับ (มร.คส. ๖ ช่องที่ ๗) และลําดับของความเสี่ยง (มร.คส.๖ ช่องที่ ๘) 
ในกระบวนการพัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) หลังจากน้ันนําไปพลอตลงในแผนภูมิความเสี่ยง 
(มร.คส.๕) และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่อไป 
 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง - พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing)

สูงมาก 

สูง 

น้อย 

ปานกลาง 



 

มร.คส.5 
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  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 
 

 

สูงมาก 

สูง 

น้อย 

ปานกลาง 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  



 

แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําภาคการศกึษาที่ ๒ ปกีารศกึษา 2553 (พ.ย.53 – พ.ย. 54) 
ประจําภาคการศกึษาที่ 1 ปกีารศกึษา 2554 (มิ.ย.54 – ต.ค. 54) 

ปงีบประมาณ 2554 (ต.ค.53 – ก.ย. 54) 
  
หน่วยงาน   :    สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒    :    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ   :   พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) 
วัตถุประสงค์    :   เพื่อให้ได้กระบวนวิชาในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐ กระบวนวิชาในแต่ละปีการศึกษา ระบบมีความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว มีการ

ประเมินผลที่เชื่อถือได้ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
(KEY PROCESS) 

วัตถุประสงค์ 
ของขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลัก 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

๑. ประสานงานกบัคณะในการ
สร้างข้อสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
๒.  รับข้อสอบจากอาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา 
 
 
 
 
๓.นําข้อสอบเขา้สูร่ะบบการ
สอบทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑  เพื่อให้อาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา
ได้รับทราบถึงกระบวนการ
ผลิตข้อสอบอย่างทั่วถึงและ
ถูกต้อง 
๒.๑  เพื่อให้ได้ข้อสอบ
กระบวนวิชาใหม่เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
๓.๑ เพื่อให้ได้คลังข้อสอบ
ทางอิเลก็ทรอนิกสค์รบตาม
เป้าหมายที่กาํหนด (อย่าง
น้อย ๑๐ กระบวนวิชา)  
 
 
 
 

๑.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชาไม่ไดร้ับทราบถึง
กระบวนการผลิตข้อสอบอย่าง
ทั่วถึงและถกูต้อง 
 
๒.๑  ไม่ได้ข้อสอบกระบวนวิชา
ใหม่เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
.๑  ไม่ได้กระบวนวิชาในคลัง
ข้อสอบครบตามเป้าหมายที่
กําหนด (อย่างน้อย ๑๐ 
กระบวนวิชา) 
 
 
 
 

๑.๑.๑  ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอกับภาระงาน 
๑.๑.๒  หนังสือที่แจ้งคณะมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 
๑.๑.๓  หนังสือแจ้งคณะสญูหาย 
๑.๑.๔  คณะไม่ได้สื่อสารให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชาทราบอย่างทั่วถึง 
 
๒.๑.๑  โปรแกรมการจัดทําข้อสอบใช้งานยาก 
๒.๑.๒  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบกระบวนวิชาไม่มีเวลาในการทําข้อสอบ 
๒.๑.๓  วิชาที่จะทําเป็น e –Testing ต้องเป็นวิชาปรนัยและเป็นวิชาพื้นฐาน 
๒.๑.๔  ข้อสอบที่จะนําเข้าสู่คลังไม่ได้มาตรฐาน 
๒.๑.๕  โปรแกรมการจัดทําข้อสอบไม่รองรบัภาษาต่างประเทศนอกจาก
ภาษาองักฤษ 
๓.๑.๑  ใช้ระยะเวลามากในการนําข้อสอบเขา้สู่คลงัข้อสอบ 
๓.๑.๒  เทคโนโลยีมีขีดความสามารถในการใช้งานจาํกัด 
๓.๑.๓  ข้อจํากัดของโปรแกรมที่ต้องพัฒนาเพื่อใหร้องรับกับปจัจบุัน 
๓.๑.๔  ผู้ปฏิบัติงานนําข้อสอบเข้าไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
๓.๑.๕  ไฟล์ข้อสอบที่จะนําเข้าคลังข้อสอบชํารดุ 
๓.๑.๖  เกิดไฟฟ้าดับ แล้วเครื่องสาํรองไฟเสียหาย 
๓.๑.๗  บุคคลากรบางส่วนขาดความพร้อมในการทําข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 
 
 

5 
๒ 
2 
4 
 

2 
2 
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3 
2 
 

2 
3 
2 
1 
1 
๒ 
๓ 
 

5 
2 
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3 
 

2 
2 
4 
3 
3 
 

2 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
 

สูงมาก 
น้อย 
สูง 
สูง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
สูง 
 

1 
๒๑ 
๑๐ 
4 
 

1๔ 
1๔ 
2 
6 
๑๒ 

 
1๔ 
6 
๑๔ 
๒๙ 
๒๙ 
1๔ 
3 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ / มร.คส. ๖ หน้า ๑ 



 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ มาตรการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) 

- ๑. วิเคราะห์อัตรากําลงั 
 
 
๒. เสนอขออนุมตักิรอบอัตรากําลังและงบประมาณ
สําหรับตาํแหน่ง 
 
๓. ขอบรรจบุุคลากร 

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

- 

- 
 

๑. ทําข้อเสนอไปยังสาํนักประกันคุณภาพเพื่อกําหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ กรณีกระบวนวิชาที่จัดทําเป็น           
e-Testing ควรเปน็วิชาปรนัย โดยไม่จําเป็นต้องเป็น
วิชาพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น 

 
๒. พัฒนาระบบให้รองรับการจดัสอบแบบอัตนัยได ้โดย

เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความรวดเรว็ 
 
๓. สร้างแรงจูงใจในการสรา้งข้อสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

- 
 

ขั้นตอนที่ ๔ / มร.คส.๖ หนา้ ๑ (ต่อ) 



 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
(KEY PROCESS) 

วัตถุประสงค์ 
ของขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลัก 

ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

๔.กําหนดปฏิทินการจดัสอบ
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
๕.   ประกาศและรับ
ลงทะเบียนการสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
๖.  ดําเนินการสอบด้วยความ
ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และ
รวดเรว็ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 
 
๗.  ส่งข้อมลูผลการสอบให้กับ 
สค. และ สวป. 
 
 
๘.  ติดตามและประเมินผล
การจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

๔.๑  เพื่อให้ได้แผนการจัด
สอบที่เหมาะสม 
๔.๒  เพื่อให้ได้กําหนดการ
สอบอย่างชัดเจน 
 
๕.๑  เพื่อให้นักศึกษาทราบ
ข้อมูลการจัดสอบอย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน 
 
 
๖.๑  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
สอบทางอิเลก็ทรอนิกส ์
๖.๒  เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับ
ผลการสอบด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 
๗.๑  เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการสอบของ
นักศึกษา 
 
๘.๑  เพื่อให้ทราบความพงึ
พอใจ ปัญหา และอปุสรรค
ในการสอบของนักศึกษาที่
เข้าสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

๔.๑  ไม่ได้แผนการจัดสอบที่
เหมาะสมและกําหนดการสอบที่
ชัดเจน 
 
 
๕.๑  นักศึกษาไมไ่ด้รับทราบ
ข้อมูลการจัดสอบอย่างครบถ้วน
และชัดเจน 
 
 
๖.๑  นักศึกษาไมส่ามารถเขา้
สอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ 
๖.๒  นักศึกษาไมไ่ด้รับผลการ
สอบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 
 
๗.๑  ไม่ได้ส่งข้อมลูเป็นหลักฐาน
ในการสอบของนักศึกษา 
 
  
๘.๑  ไม่ทราบความพึงพอใจ 
ปัญหาและอุปสรรคในการสอบ
ของนักศึกษาที่เข้าสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

๔.๑.๑  ขาดผู้รับผดิชอบในการจัดทําแผนการจัดสอบ 
๔.๑.๒  ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ และทักษะในการจัดทําแผนการจัดสอบ 
๔.๑.๓  ผลกระทบจากเหตุการณ์บา้นเมือง 
๔.๑.๔  ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๕.๑.๑  ขาดการประชาสัมพันธข์้อมลูอย่างครบถ้วนและทั่วถึง 
๕.๑.๒  ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 
๕.๑.๓  นักศึกษาขาดการติดต่อกบัมหาวิทยาลัย ฯ 
๕.๑.๔  นักศึกษาเกิดความสบัสน คลาดเคลื่อนในข้อมลูที่ประชาสัมพันธ ์
 
๖.๑.๑  นักศึกษาติดภารกิจส่วนตวั 
๖.๑.๒  นักศึกษาจําวันเวลาและคาบสอบผิด 
๖.๑.๓  ภัยภิบัติ ทางธรรมชาติ 
๖.๑.๔  ระบบการสอบขัดข้อง 
๖.๑.๕  นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบยีบการสอบ  
 
๗.๑.๑  ระบบการนําออกผลการสอบขัดข้อง 
๗.๑.๒  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถดาํเนินการนําผลสอบออกตามกําหนด 
๗.๑.๓  ระบบเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัยขัดข้อง 
 
๘.๑.๑  ผู้ตอบแบบประเมินไมใ่ห้ความรว่มมือในการตอบแบบประเมิน 
๘.๒.๒  ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงการตอบแบบประเมิน 
๘.๒.๓  ช่วงเวลาที่แจกแบบประเมนิไม่เหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ ๔ / มร.คส. ๖ หน้า ๒ 



 

ขั้นตอนที่ ๔ / มร.คส. ๖ หน้า ๒ (ต่อ) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ มาตรการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) 

- - - - 

- 
 

- - - 
 



 

(๖)   √  =  ได้ผลตามที่คาดหมาย   
       ×  = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ?  = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์    
 

 
แบบตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๕๓ (พ.ย. ๕๓ – พ.ค. ๕๔) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๕๔ (มิ.ย. ๕๔ – ต.ค. ๕๔) 
งบประมาณ ๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ – ก.ย.๕๔) 

หน่วยงาน    :     สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒     :    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ    :    พัฒนาการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้กระบวนวิชาในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๑๐ กระบวนวิชาในแต่ละปีการศึกษา ระบบมีความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 

 

ขั้นตอนดาํเนนิงานหลัก วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนการ   

ดําเนนิงานหลกั 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ของความเสี่ยง 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผลการประเมินมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
๑.ประสานงานกับคณะในการ
สร้างข้อสอบทางอเิล็กทรอนิกส์  

๑. เพื่อให้อาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา
ได้รับทราบถึงกระบวน    
การผลิตข้อสอบอย่างทั่วถึง
และถูกต้อง 
 

๑.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชาไม่ได้
รับทราบถึง
กระบวนการผลิต
ข้อสอบอย่างทั่วถึงและ
ถูกต้อง 

ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ
กับภาระงาน 
 

๑.การวิเคราะหอ์ตัรากาํลงัคน 
๒.เสนอขออนุมัตกิรอบอัตรากําลังและ
งบประมาณสาํหรบัตําแหน่ง 
๓. ขอบรรจบุุคลากร 

ได้ผลตามที่คาดหมาย (√) 
ได้ผลตามที่คาดหมาย (√) 

 
ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 

 
 

๒. รับข้อสอบจากอาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา 
 

๒. เพื่อให้ได้ข้อสอบ
กระบวนวิชาใหม่เพิ่มมากขึ้น 
 
 

๑.ไม่ได้ข้อสอบกระบวน
วิชาใหม่เพิม่มากขึ้น 
 

๑.  วิชาที่จะทําเปน็  
e-Testing ต้องเปน็วิชา
ปรนัย และเป็นวิชาพื้นฐาน 
 
 
๒. อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
กระบวนวิชาไม่มีเวลาในการ
ทําข้อสอบ 
 

๑. ทําข้อเสนอไปยังสํานักประกัน
คุณภาพ  เพือ่กาํหนดตัวชี้วัดที่  
๑๑.๑ กรณีกระบวนวิชาที่จดัทําเปน็     
e-Testing ควรเปน็วิชาปรนัย   โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น 
๒. พัฒนาระบบให้รองรบัการจดัสอบ
แบบอัตนัยโดยเปน็ระบบที่ใช้งานไดอ้ย่าง
สะดวกและมีความรวดเร็ว 
๓. สร้างแรงจูงใจในการสร้างข้อสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 

 
 
 

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 
 

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 

ขั้นตอนที่ ๕ / มร.คส. ๗ 



 

ขั้นตอนที่ ๕ / มร.คส. ๗ (ต่อ) 
 

แบบตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 
 
 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ กําหนดเสร็จ และผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ
(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) 

(๗) (๘) (9) 
๑.อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาไม่ได้รับทราบถึงกระบวนการผลติ
ข้อสอบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง 
 
 
 
๑. ไม่ได้ขอสอบกระบวนวิชาใหม่เพิม่มากขึ้น 

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- 
 
 
 
 
- 

 
(๖)   √  =  ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ×  = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
       ?  = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
สํานักทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ประจําภาคการศกึษาที่  ๒  ปกีารศกึษา  ๒๕๕๓ 
ประจําภาคการศกึษาที่  ๑  ปกีารศกึษา  ๒๕๕๔ 
              งบประมาณป ี๒๕๕๔ 

   
เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/ งาน/ โครงการ
ในความรับผิดชอบ  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของ สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร  ความเส่ียงที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด น้ัน    
 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์  
กรณทีี่  ๒ ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงทีส่ําคัญ จําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง  

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  จํานวน ๑ เรื่อง/ประเด็น  จึงได้กําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  
กําหนดผู้รับผดิชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  
 

         ลงช่ือ........................................................... 
       ( อาจารย์พิศิษฐ์   แสงชูโต ) 

       ผู้อํานวยการสํานักทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
                วันที่  ๑๕  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ขั้นตอนที่ ๖ / แบบ มร.คสร.๒ 

 



 

 
สํานักทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส ์

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
 ณ วันที ่  ๓๐   เดือน   กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางาน มีทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน  ผู้บริหารให้
ความสําคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความ
ซ่ือสัตย์และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้า
พบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม  การยอมรับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  การรับทราบข้อมูล
และการวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบ  หรือสิ่งท่ีต้องตรวจสอบ  
ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหารเหมาะสมต่อ
การพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไว้ซ่ึงการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร  การมอบอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ  นโยบาย  และการปฏิบัติด้านบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
      สภ าพแ วด ล้ อมก า ร ค วบคุ ม ข อ ง สํ า นั ก ทดสอบทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทําให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตามควรให้ความสําคัญ
และปลูกฝังความซ่ือสัตย์และจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและมีการ
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การบริหารและการจัดการ
เพ่ือให้มีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน  และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะ
ทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว้
อย่างเหมาะสม  ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้มี
กลไกท่ีชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เป็นต้น 
 

 
      สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีท่ีกําหนดตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  และใช้แบบประเมินองค์ประกอบแบบ
มาตรฐานจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถาบัน  
 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     องค์กรมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให้ม่ันใจว่า  
เม่ือนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร
กําหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

 
       ในภาพรวม สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไร
ก็ตาม  ไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดท่ีสําคัญ  จึงทําให้บาง
กิจกรรมย่อยมีการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ 
       นอกจากนี ้ พบว่าบุคลากรบางคนไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
โดยเคร่งครัด  แต่ไม่เป็นปัญหาท่ีรุนแรง  สามารถควบคุมได้ 

   

 

ขั้นตอนที่ ๖ / แบบ ปย. ๑ 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
 (2) 

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆท่ีใช้ในการ
ควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร  มีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ความม่ันใจ
ว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ท่ีมีผล
ทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

 

      ข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม  แต่ข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วนกับความ
ต้องการของบุคลากรภายในและภายนอก ในส่วนที่
รับผิดชอบยังคงพัฒนาเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ความต้องการ 

 

 

 

5.  การติดตามประเมินผล 
     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติ  ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหาร    ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
     นอกจากนี้  มีการประเมินผลแบบรายคร้ัง( Separate  Evaluation ) 
เป็นคร้ังคราว  กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง  ควรกําหนดวิธี
ปฏิบัติ  เพ่ือให้ความม่ันใจว่า  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทาน  ได้รับการพิจารณาสนองตอบและการสอบทาน  
ได้ รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่ งการให้
ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

       
     การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสํานักทดสอบ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน   ซ่ึงกําหนดในเอกสาร  คําแนะนํา : การจัดทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ 6 การ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร   
 

ผลการประเมินโดยรวม ของสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องค์ประกอบ  ของการควบคุมภายใน  หรือการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร  อย่างไรก็ตาม  มีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี ้
 1.  บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ  สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จะกําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ีมี
ความสําคัญท่ัวท้ังสํานักทดสอบฯ   เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีจําเป็น  คุ้มค่า  และเพียงพอ 
 2.  ดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี  และสั่งกําชับให้ผู้บริหารทุก
ระดับสอดส่อง  ดูแล  การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ในเรื่องสําคัญโดยใกล้ชิด  และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือ
วิธีการควบคุม  โดยเคร่งครัด 
 
  
                                                                      ....................................................................   
                  (อาจารย์พิศิษฐ์  แสงชูโต) 
                                ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอนที่ ๖ / แบบ ปย. ๑ (ต่อ) 



 

สํานักทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส ์
รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรบัปสีิน้สดุวันที่ ๓๐ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 
(๒)  

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 
 
 
 

(๔) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 
 

(๕) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมายเหตุ 
 
 

 
 

(๗) 
๑.  ประสานงานกบัคณะใน

การสร้างข้อสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
กระบวนวิชาได้รบัทราบ
ถึงกระบวนการผลติ
ข้อสอบอย่างทั่วถึงและ
ถูกต้อง 

๑.การวิเคราะหอ์ตัรากาํลงัคน 
๒.เสนอขออนุมัตกิรอบอัตรากําลังและ
งบประมาณสาํหรบัตําแหน่ง 
๓. ขอบรรจบุุคลากร 

ได้ผลตามที่คาดหมาย (√) 
ได้ผลตามที่คาดหมาย (√) 

 
ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 

 

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบกระบวน
วิชา ไม่ได้รับทราบถึง
กระบวนการผลิตข้อสอบ
อย่างทั่วถึงและถูกต้อง 

 
 
 
ดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อบรรจุ
บุคลากรตามกรอบ
อัตรากําลัง 

 
 
 

๓๐  ก.ย.  ๕๕ 
สํานักทดสอบฯ 

 

๒.  รับข้อสอบจากอาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา 
เพื่อใหไ้ด้ข้อสอบ
กระบวนวิชาใหม่เพิ่ม 

     มากขึ้น 

๑. ทําข้อเสนอไปยังสํานักประกันคุณภาพ
เพื่อกําหนดตวัชี้วดัที่ ๑๑.๑ กรณีกระบวน
วิชาที่จัดทําเป็น e-Testing ควรเป็นวิชา
ปรนัย โดยไม่จาํเปน็ต้องเป็นวิชาพื้นฐาน
ทั่วไปเท่านั้น 
๒. พัฒนาระบบให้รองรบัการจดัสอบแบบ
อัตนัยได ้โดยเป็นระบบที่ใช้งานได้อย่าง
สะดวกและมีความรวดเร็ว 
๓. สร้างแรงจูงใจในการสร้างข้อสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 

 
 
 

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 
 

ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย (X) 
 

ไม่ได้ข้อสอบกระบวนวิชา
ใหม่เพิ่มมากขึ้น 

เร่งดําเนินการพัฒนา
ระบบการสอบทาง
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้รองรับ
กับความต้องการของ
นักศึกษา และคณา
อาจารย์ 

 
 
 

๓๐  ก.ย.  ๕๕ 
สํานักทดสอบฯ 

 

 
                    ........................................................ 

               (อาจารย์พิศิษฐ์  แสงชูโต) 
                        ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

    วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอนที่ ๖ / แบบ ปย. ๒ 



                                       
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


