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บทที่ 1
บททั่วไป
การบริหารความเสี่ยง เป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่มีส่วนช่วยให้การดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน สถาบันตระหนักถึงความสาคัญ
ของการดาเนินงานที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการ
จัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไป ว่า
กระบวนการดาเนินงานของสถาบัน มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล สามารถผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกาลั ง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนสาคัญที่สามารถ
นาพาองค์กรบรรลุพันธกิจ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการมีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะเสริมสร้างให้เกิดการการบริหารจัดการที่ดีของสถาบัน
ด้วยแนวคิดดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสาคัญต่อการดาเนินนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
การดาเนินการตามแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยสาคัญที่จะสร้างความสาเร็จของงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ ความรู้ความเข้าใจและการเล็งเห็นประโยชน์ของงานบริหารความเสี่ยง
ของผู้บริหาร และบุคลากร
ดังนั้น สถาบันจึงได้มีแนวคิดจัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและ
กาหนดแนวทางดาเนินงานด้านบริ หารความเสี่ยงให้แก่ทุกส่วนงาน สามารถใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้
เป็นกลไกในการสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการจัดทารายงานแผนบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยสามารถนาไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานได้จริง
ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ทุกส่วนงานสามารถวางกรอบนโยบายการดาเนินการด้าน
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอย่างยั่งยืน
1.1 วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากรของสถาบัน
2. เพื่อให้ ฝ่ ายบริ ห าร /ผู้ ป ฏิบัติงาน เข้าใจหลั กการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และของแต่ละหน่วยงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สาหรับ
หน่วยงานทุกระดับของสถาบัน
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6. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง
7. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ด้านการ
บริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
1.2 ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ ย ง (Risk) เป็ น ความไม่แน่นอน (Uncertainly) ของเหตุการณ์ที่ไม่ส ามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ จึงทาให้ความเสี่ยงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะ
เกิดความผิดพลาดขึ้น ทาให้เกิ ดความสูญเสีย ล้มเหลว หรือภยันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของ
หน่วยงาน ส่งผลกระทบต่ออนาคตทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ (objective)
และเป้าหมาย (goal) ขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ((2554: 87; 2551: 85; 2549: 2) ได้กาหนดนิยามความ
เสี่ยงไว้ว่า ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลั ก ซึ่งเป็นนิยามความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับนิยามความเสี่ยงของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร : Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway
Commission : COSO (2004)
ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) (2548) ได้ให้นิยามความเสี่ยงไว้ว่า
ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ และมีผลกระทบ
ให้เกิดความเสียหาย หรือทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการ
ตัดสินใจกระทาการใดๆ โดยไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะ
ของความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นการบริหารงานภายในขอบเขตที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับความเสี่ยงได้
เท่านั้น มิใช่การบริหารความเสี่ยงเพื่อขจัดความเสี่ยงในการบริหาร
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงตามข้อมูล
ที่ได้รับกับการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่มีความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ควบคุมได้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
เป็นการรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานของ
COSO กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดทารายงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือรายงานแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทาให้ผู้ที่ศึกษา
รายละเอียดในคู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เข้าใจถึงระบบการบริหารความเสี่ย งตั้งแต่การสร้างพื้นฐานองค์
ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง จนกระทั่งสามารถจัดทารายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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ทั้งนี้ เป้าหมายหลักที่ สถาบันมีความต้องการ คือ เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจงานด้าน
บริหารความเสี่ยง สามารถเห็นภาพความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์สถาบันกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเริ่มศึกษาได้จากคู่มือ
ฉบับนี้
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ประวัติความเป็นมาของ COSO
ที่มาของ COSO เริ่มจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ปี 1970 –
1977 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ กฎหมายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สุจริตในการให้สินบนชาวต่างชาติ
(the 1977 Foreign Corrupt Practices Act-FCPA) ซึ่งมีการกาหนดเรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งเป็น
สาระสาคัญในประกาศดังกล่าว
ปี 1985 (ตุลาคม) จัดตั้งองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการเพื่อรายงานการทุจริตแห่งชาติ (National
Commission on Fraudulent Financial reporting หรือ Tread way)
ปี 1987 คณะกรรมการเพื่อการรายงานการทุจริตแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
วิชาชีพอิสระอื่นๆ จัดตั้ง The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission (COSO)
ปี 1992 COSO เผยแพร่แนวคิดการควบคุมภายใน COSO Internal Control-integrated
Framework กาหนดความหมายและกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน
ปี 2004 COSO ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้นเพื่อให้องค์กร
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง
ปี 2013 COSO เริ่มประกาศให้ทราบถึงการปรับปรุง COSO 1992 ตั้งแต่ปลายปี 2010 และประกาศ
อย่างเป็นทางการในปี 2013 และจะใช้เวอร์ชั่นใหม่เป็นหลักตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2014
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กระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร
ที่มา : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)

COSO 1992

COSO 2013
ภาพที่ 1 COSO 1992 เทียบกับ COSO 2013

การควบคุมภายใน COSO 2013 มีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตาม (Monitoring)
1.สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร

3.กิจกรรม
ควบคุม

2.การประเมิน
ความเสี่ยง

5.การติดตามผล

4.การสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ
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องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกาหนดนโยบายการบริหารงาน การดาเนินงาน และการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้ อมขององค์ก รเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนดทิศทาง
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ
ผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทางาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. การระบุ ค วามเสี่ ย ง (Risk Identification) เป็ น การรวบรวมเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ
หน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กร
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้
ผู้บริหารพิจารณากาหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุ
ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนาความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธี
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่า งๆ เพื่อช่วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้
การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดาเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
3. เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
1. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง
2. ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
4. สร้างโอกาส
5. สร้างคุณค่าให้การทางาน
6. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
8. ปกป้องการปฏิบัติงาน
9. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
10. มองเป้าหมายในภาพรวม
2.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
สถาบันได้ดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดระบบบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
การดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดย
คานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สาคัญ โดยเป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สถาบันกาหนดการบริหารความเสี่ยงไว้ 2 ระดับ คือระดับ สถาบันและระดับ ส่วนงานวิชาการ /
ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี ดังนี้
1.1 ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธานคณะกรรมการ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อาวุ โ สที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผู้แทนของคณะ สานักและ
ส่วน เป็นกรรมการดาเนินการภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 ระดั บ ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี
รับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าสานักงานสภาสถาบัน เป็นประธาน อนุกรรมการดาเนินการภายใต้การกากับ
ดูแลของรองอธิการบดีที่กากับดูแล คณบดีและผู้อานวยการ
แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ส่งรายงาน

ส่วนตรวจสอบ
อธิการบดี

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ให้ข้อมูล
รายงาน
มอบหมาย

สานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อานวยการสานักงาน

งานบริหารยุทธศาสตร์

งานแผนงบประมาณ
และการจัดสรรทรัพยากร

งานติดตามประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ

งานบริหารความเสี่ยง

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ความเสี่ยง

2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มีดังนี้
คณะกรรมการสภาสถาบัน
1. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้รับการนาไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น มี วั ฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีที่จาเป็น เพื่อให้
มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการสถาบัน และมีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง
อธิการบดี
1. ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งองค์กรและทาให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทาให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับ
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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5. สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง
ที่สาคัญ
6. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สาคัญและทาให้มั่นใจว่าได้
มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทาให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารทุกฝ่ายของสถาบันให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
8. นาส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1 (ตามระเบียบฯ คตง. ข้อ 6)
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุม
ภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง
3. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
4. จัดทาแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
5. เสนอมาตรการการจัดความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
6. จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ คตง.ข้อ.6)
8. จัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง
9. แต่งตั้งคณะทางาน/บุคคล เพื่อดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คณบดี / ผู้อานวยการ
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน
ในระหว่างปีและ ทุกสิ้นปีงบประมาณ
5) เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง. ข้ อ6) ต่อ
อธิการบดี ทุกสิ้นปีงบประมาณ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นานโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทาแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
5. จัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สานักงานสภาสถาบัน สานักงานอธิการบดี
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6. จัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการบริหารความ
เสี่ยง เสนอต่อคณบดี/ผู้อานวยการ
7. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ 6) เสนอ
ต่อรองอธิการบดีทกี่ ากับดูแล /คณบดี/ผู้อานวยการ
ส่วนตรวจสอบ
1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เสนอต่อ
อธิการบดี
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์
1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทารายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
3. ประมวลผลการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมประจาปีงบประมาณ และส่งร่างรายงานให้ส่วน
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน
บุคลากรทุกคนในสถาบัน
บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งกิจกรรมควบคุม
รายงานต่อผู้มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงประจาส่วนงานเพื่อประมวลผลเป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน และ
รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมายังสถาบันต่อไป
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2.6 กรอบการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกาหนดนโยบายการบริหารงาน การดาเนินงาน และการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นพื้นฐานที่สาคัญส าหรับ
กรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การ
กาหนดกิจกรรม การบ่งชี้ และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น
จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สาคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และมีผลต่อ
การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อนาไปดาเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์
แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกาหนดกล
ยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3.การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือปัจจัยในการระบุ
สถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับ
ต่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
5.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมิน
ความสาคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณา
ทางเลื อ กในการด าเนิ น การจะต้อ งค านึง ถึ ง ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เปรี ยบเที ย บกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่ อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความ
เสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้
อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ
Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์
Take (เฝ้าระวัง) ยอมรับความเสี่ยงนั้น
Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง / ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง
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Share ร่วมรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น
Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับ
ความสาคัญแล้ว ต้องมีการประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลด
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความรุนแรง ของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Communication and Information)
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่
การเงิน รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่ งภายในและภายนอก ข้อมูล ข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
8. การติดตามผลและทบทวน (Risk monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมี
คุ ณ ภาพและมี ค วามเหมาะสม มี ก ารควบคุ ม และจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผล
ประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของการทากิจกรรม ระยะเวลาการดาเนินงาน ความ
คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้
1. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิผล
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการตรวจสอบเพื่อแนะนาให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา
3. มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ หมายถึงการกาหนดสิ่งที่ต้องดาเนินการให้สาเร็จ หรือกาหนดผลลัพธ์ของ
การดาเนินการ การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยอาจใช้หลักแบบ SMART ประกอบด้วย
Specific มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
Measurable สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Attainable สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้
Relevant มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
Timely มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน
องค์กรควรใช้การกาหนดวัตถุประสงค์แบบ SMART เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์
ขององค์กร ซึ่งจะทาให้การบริหารงานและการดาเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร
3.2 การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เป็นการทาความเข้าใจกับสาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินขององค์กรวิธีการ
ระบุความเสี่ยงขององค์กรวิธีหนึ่ง คือ การประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อทาการระบุ ความ
เสี่ ย งร่ ว มกัน หรื ออาจส่ งรายละเอีย ดของขอบเขตงานบริห ารความเสี่ ย งขององค์ กรให้ แ ต่ล ะหน่ว ยงาน
ประกอบด้วยแบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานด้านความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงควร
ประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Healthy Risk)
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)
ความเสี่ยงด้านชุมชน (Community Risk)
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)

3.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบใน
ระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
• โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
• ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
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การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ทั้งการการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดาเนินการทั้ง
ก่อนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่
ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น
• การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
• กระบวนการปฏิบัติงาน
• กิจกรรมการควบคุมภายใน
• โครงสร้างองค์กร
• กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อสื่อสาร
• ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
• พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
• การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
• สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน
3.4 การประเมินมาตรการควบคุม
การกาหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact
Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน โดยนาความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลาดับความเสี่ยง
และการประเมินความเสี่ยงจาแนกเป็น 2 มิติ คือ
โอกาส / ความถี่ที่จ ะเกิ ด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จ ะเกิดเหตุ การณ์ ที่ น ามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาส
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

ความถี่
5 ปี ต่อครั้ง
2-4 ปี ต่อครั้ง
1 ปี ต่อครั้ง
2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
1 เดือน ต่อครั้ง

ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment Risk) ด้านชุมชน (Community Risk) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and
Reputation Risk) แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้
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ด้านกลยุทธ์
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านการปฏิบัติงาน
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระดับ
1
2
3

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง

4
5

สูง
สูงมาก

รายละเอียด
การไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มนี ัยสาคัญ
การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสาคัญ
การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สาคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย
หากเป็นไปได้
การละเมิดข้อกฎหมายที่สาคัญ
การฟ้องร้องดาเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สาคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สาคัญ
มาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รบั ความเสียหาย

ด้านการเงิน
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,001 – 250,000 บาท
250,001 – 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาท

การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ด้านสุขภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับ
1

ระดับผลกระทบ
รายละเอียด
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
ต่ามาก

2

ต่า

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน
1 สัปดาห์
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1
สัปดาห์ – 1 เดือน
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1
– 6 เดือน
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานใน
การแก้ไข มากกว่า 6 เดือน

ด้านชุมชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้า
ดาเนินการแก้ไข

ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน
มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและชุมชนโดยรอบสถาบัน
มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์
มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์
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การพิจารณาความเสี่ยง หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score)
และผลกระทบ (ความรุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนาความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมด
มาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้
ตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ผลกระทบ/ความรุนแรง

19 20 21 24 25

5
4

16 17 18 22 23

3

11 12 13 14 15

2

3

4

8

9

10

1

1

2

5

6

7

1

2

4

5

โซนสีเขียว
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ

1=
2=
3=
4=

1
2
1
2

1
1
2
2

ลาดับ
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=

3
โอกาสที่จะเกิด

โซนสีเหลือง
โอกาส ผลกระ
ทบ
3
1
4
1
5
1
3
2
4
2
5
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

โซนสีส้ม
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
16=
1
4
17=
2
4
18=
3
4
19=
1
5
20=
2
5
21=
3
5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โซนสีแดง
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
22=
4
4
23=
5
4
24=
4
5
25=
5
5

การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19

จัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 4 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมาย
ของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป
ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ
ลาดับ
คะแนน

ระดับความ
เสี่ยง

22 - 25

สูงมาก

16 - 21

สูง

5 - 15

ปานกลาง

1-4

ต่า

แทนด้วย
แถบสี

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุ ปจ านวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ล ะระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องท าการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ย งสูงและสูงมาก ซึ่งถือว่ามีนัยสาคัญให้วางแผนการควบคุมและนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและต่า เมื่อ
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงานแต่ต้องมี
การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก
หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนดาเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดาเนินการต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุ มความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มี
จากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงว่ากอให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
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การจัดลาดับความเสี่ยง
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามตารางแสดงการ
จัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจัดเรียงตามลาดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า โดยเลือก
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงก่อน
3.5 การบริหารและจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ได้ทาความ
เข้าใจให้ตรงกันต่อคานิย ามของความเสี่ ยง เพื่อให้ทุกคนสามารถบ่งชี้ความเสี่ ยงและโอกาสได้ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ในการดาเนินงานผู้บริหารมักประสบกับเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ตลอดเวลาเหตุการณ์เหล่านั้น
อาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการบริหารงานขององค์กร โดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยง ส่วน
ผลในเชิงบวกช่วยสร้างโอกาสให้องค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีความสาคัญดังนี้
1. สนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
2. กาหนดกรอบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจั ดการความไม่
แน่นอนของความเสี่ยงได้
3. เป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลการดาเนินงานที่ดี
4. เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน
5. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาคัญ
6. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
7. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปทิศทางเดียวกัน
นอกจากความสาคัญดังกล่าว สถาบันต้องมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นการปฏิบัติตามระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการประเมินความความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. การประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA
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กระบวนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน

1. สภาสถาบัน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอแนะผลประเมิน
ไปใช้ในปีถัดไป

ส่วนตรวจสอบ
ให้ข้อมูล

สานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์
(เลขา)

รายงาน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานและ
มอบหมาย

กาหนดนโยบาย

ระดับคณะ / วิทยาเขต /
วิทยาลัย / สานัก / ส่วน

รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน

รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6,12 เดือน

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1 การระบุความเสี่ยง
3.2 การประเมินวิเคราะห์ความเสีย่ ง
3.3 กาหนดกิจกรรมควบคุม
3.4 การจัดการความเสีย่ ง
3.5 สรุปผลการดาเนินการ
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง
ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภายในองค์กร
1. ขนาดขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย มีผู้เกี่ยวข้อง
มากย่อมมีความเสี่ยงต่อความเสียหายสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก
2. ความสลับซับซ้อน การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ย่อมมี
โอกาสเกิดความเสี่ยงได้มากกว่าการบริหารกิจการงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องระบบการควบคุม กากับดูแล สาขาเครือข่าย
3. คุณภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพย่อมลดโอกาสและระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงลงได้และองค์กรที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับให้องค์กรต้องมีระบบควบคุม
ภายในที่เข้มงวด เพื่อเป็นหลัก ประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ในเรื่องคุณภาพของระบบควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น
4. อั ต ราความเจริ ญ เติ บ โตขององค์ก ร องค์กรที่ขยายตัว อย่า งรวดเร็ว หรือมีอัตราความ
เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานต้องแข่งกับเวลาโอกาสที่จะเสี่ยงต่อ
ความผิดพลาดย่อมมีสูง
5. ความสามารถของฝ่ า ยบริ ห าร กิ จ กรรมใดมี ผู้ บ ริ ห ารที่ ห ย่ อ นความสามารถ หรื อ ด้ อ ย
ความสามารถโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมาก
6. การทุจ ริ ตทางการบริหาร การทุจริตทางการบริห ารเป็นความเสี่ยงที่มีอันตรายอย่ า งยิ่ง
เพราะเกิดขึ้นได้จากการกระทาของผู้บริหารที่ขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของตน การ
ตรวจสอบทาได้ยากกว่าปกติทาให้มูลค่าความเสียหายมีค่าสูงย่อมส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร
7. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบให้เกิดความเสี่ยงที่สาคัญต่อองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผู้บริหารทาให้
นโยบาย ปรัชญา การทางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนพนักงานที่สาคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทางาน
8. พนักงานศีลธรรมเสื่อม การรับพนักงานที่ไม่มีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไว้ในองค์กร มีความ
เสี่ยงต่อความขัดแย้งความแตกแยก ทาให้ขาดความสามัคคี มีการแบ่งพวก แบ่งกลุ่ม สูญเสียการควบคุม
นามาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับองค์กร
ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. ความเสี่ยงจากการผลิตบัณฑิต
ฯลฯ
การบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23

ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ โดย
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง องค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีเป็น
สาคัญ
ประเภทของความเสี่ยง
เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์
แผนดาเนินงานที่นาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์
สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง
ส่วนปัจจัยความเสี่ย งภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่ องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบหรื อเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดการ
ด าเนิ น การในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ขององค์ ก รท าให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยงด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้การจัดสรรไม่พอเพียง
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Healthy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ส่งผลต่อชีวิต
และความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) หมายถึง การดาเนินงานขององค์กรที่มี
ผลทาให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ความเสี่ ย งด้ า นชุ ม ชน (Community Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการดาเนินงานขององค์กรที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและอ้อม
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ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงหรือความเสียหายที่ส่งผลต่อชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นผลจากการดาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อ
ภาพ พจน์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
3.6 การรายงาน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเสี่ยง
เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ สถาบันจะต้องมีการติดตามผลหลังได้มีการดาเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้วางไว้ เพื่อสอบทานดูว่าแผนบริหารความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ให้คงดาเนินการต่อไป หรือแผนบริหารความเสี่ยงได้ควรปรับเปลี่ยน โดยกาหนดความถี่ในการ
ติดตามผลเช่นทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยรูปแบบ หรือแบบฟอร์มการรายงานผล สามารถดูตัวอย่างได้ที่
ภาคผนวก
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การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2544)
ตามระเบียบข้อ 6 ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ต้องมีการจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ น
ประจ าทุ ก ปี ส าหรั บ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน มี ก ารปรั บ จาก
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO จาก 8 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การจัดทารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)
1. ระดับหน่วยงานย่อย (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงาน
อธิการบดี) เป็นผู้จัดทารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อ อธิการบดีตามแบบรายงานใน
ภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย
• แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
• แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
• แบบติดตาม ปย.2 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. ระดับองค์กร (ระดับสถาบัน) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
เป็นผู้จัดทารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแบบ
การรายงานในภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย
• แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
• แบบ ปอ.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
• แบบ ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ส่วนตรวจสอบ)
• แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน
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ภาพการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย
(ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น /
สานักงานสภาสถาบัน / สานักงาน
อธิการบดี )
1. แบบ ปย.1
2. แบบ ปย.2
3. แบบติดตาม ปย.2

ระดับหน่วยรับตรวจ
(ระดับสถาบัน)

1. แบบ ปอ.1
2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3

ผู้ตรวจสอบภายใน
(ส่วนตรวจสอบ)

1. แบบ ปส.

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) สาหรับรายงานแบบอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบ
ทานต่อไป
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แบบรายงานระดับ ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น /
สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี (ระดับส่วนงานย่อย)
เป็นผู้จัดทารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน เสนอต่ออธิการบดี
• แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
หมายเหตุ แบบสอบถามการควบคุมภายในสามารถเข้าดูได้ที่ www.oag.go.th : แนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน
• แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)(ERM-04)
• แบบรายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
(ERM-05)
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แบบ ปย.1

ชื่อส่วนงานย่อย (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ …….. เดือน ……………...พ.ศ. .............
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
(2)

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล
..................................................................................
.................................................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(
)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่............... เดือน........................พ.ศ...............
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ชื่อส่วนงานย่อย (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ............... เดือน............................. พ.ศ. ...................
หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ชื่อแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหารความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง

ERM01-04
แบบ ปย.2

รายละเอียดความสูญเสีย
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(ส่วนที่ 1)
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โอกาส, ผลกระทบ =
ลาดับความเสี่ยง
(ระดับความเสีย่ ง)

วิธีจัดการความ
เสี่ยง

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

คุณภาพ
(ความสามารถ)ใน
การบริหารจัดการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ เป็นความเสี่ยง
(งบประมาณ/ ต่อเนื่องจากปี
ค่าใช้จ่าย)
ทีแ่ ล้ว

(ส่วนที่ 2)
* แบบฟอร์ม ERM 01-04 เป็นการรายงานข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน
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ชื่อส่วนงานย่อย (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ............... เดือน............................. พ.ศ. ...................
หน่วยงาน

ชื่อเหตุการเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหารความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง

ERM-05
แบบติดตาม ปย.2

กิจกรรมควบคุม

(ส่วนที่ 1)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

ก่อนการจัดการ

หลังการจัดการ

โอกาส, ผลกระทบ =
ลาดับความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)

โอกาส, ผลกระทบ =
ลาดับความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/Email/เบอร์โทรศัพท์

จะนาความเสี่ยง
เรื่องนี้ไป
ดาเนินการต่อในปี
หน้าหรือไม่

(ส่วนที่ 2)
* แบบฟอร์ม ERM-05 เป็นการรายงานข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แบบรายงานระดับสถาบัน (ระดับหน่วยรับตรวจ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เป็นผู้จัดทารายงานผลประเมินระบบ
การควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
• รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แบบ ปอ. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ
…………..(ชื่อหน่วยรับตรวจ)………………… ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้น
สุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............ด้วยวิธีการที่ ………. (ชื่อหน่วยรับตรวจ)……..….. กาหนด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจ ริ ตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.. (ชื่อหน่วยรับตรวจ)... สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

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

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมใน
วรรคสาม ดังนี้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ....................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญดังนี้
1. ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลหน่วยรับตรวจ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด มีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ชื่อหน่วยรับตรวจ (ระดับสถาบัน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ …….. เดือน ……………...พ.ศ. .............
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

แบบ ปอ.2

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
(2)

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล
..................................................................................
.................................................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน............................................................
(อธิการบดี)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่............... เดือน........................พ.ศ..............

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แบบ ปอ.3
ชื่อหน่วยรับตรวจ (ระดับสถาบัน)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ …….. เดือน ……………...พ.ศ. .............
กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน............................................................
(อธิการบดี)
วันที่............... เดือน........................พ.ศ..............
การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ส่วนตรวจสอบ)
เป็นผู้จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน เสนอต่ออธิการบดี
• รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.1)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ……..(ชื่อหน่วยรับตรวจ)………
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ......เดือน.............พ.ศ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง
อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ชื่อผู้รายงาน........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที.่ ............... เดือน..................พ.ศ. .................

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

43
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ
ข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ …..(ชื่อหน่วยรับตรวจ)…………….
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่..........เดือน................... พ.ศ. .................. การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญดังนี้ ……………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
คาอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย1.)
หมายเหตุ แบบสอบถามการควบคุมภายในสามารถเข้าดูได้ที่ www.oag.go.th :
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ระดับ ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี
เป็นผู้จัดทาเสนอต่ออธิการบดี

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวอย่าง การจัดทา แบบรายงาน ปย.1
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แบบ ปย.1

ชื่อส่วนงานย่อย (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สานักงานสภาสถาบัน / สานักงานอธิการบดี)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารมีหน้าทีด่ ูแล กากับ บริหารสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หลักการที่สาคัญ 2
หลักการ คือ สร้างสถาบันฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจยั และ
ยกระดับสถาบันฯ ไปสู่นานาชาติ

ความเห็น / คาอธิบาย
(2)
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใจ ในภาพรวม
มีความเหมาะสม และมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สถาบันฯได้มีการกาหนดนโยบายและ
แผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับ
โลก (World Class University) ตามแผน “บันใดสู่
เป้าหมาย 5 ขั้น” ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารที่ดี
(Good Governance & Management)
2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสูร่ ะดับสากล
(World Class Academic Programs)
3. พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม
(Innovative Research Clusters)
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวย (Conductive
Infrastructure)
5. พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง
(Quality of life & Harmony)
2. การประเมินความเสี่ยง
ผลการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2557
ได้มีการสรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงระดับ
พบปัจจัยเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่อยู่ใน
สถาบันในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ระดับสูง และสูงมาก พบว่าคงเหลือ 4 ด้าน 19 ความ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558
เสี่ยง ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน คงเหลือ 10 ความเสี่ยง
2. ด้านกลยุทธ์ คงเหลือ 5 ความเสีย่ ง
3. ด้านการเงิน คงเหลือ 2 ความเสีย่ ง
4. ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
คงเหลือ 2 ความเสีย่ ง

3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับสถาบันได้ดาเนินการ
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางได้มี
รวบรวมแผนบริหารความเสีย่ ง จากคณะ, วิทยาลัย, สานัก ตามที่ การจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารความ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พิจารณากาหนดกิจกรรม
เสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานบริหารความเสีย่ ง
การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ความเห็น / คาอธิบาย
(2)

หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อดาเนินการลด
ความเสีย่ งและผลกระทบต่อการดาเนินงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และ
ข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ในภาพรวมของสถาบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558
และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในสถาบัน โดยมีการ
ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ เพื่อให้
การรวบรวมข้อมูลสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และมีการดาเนินการจัดทา website เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ

5. การติดตามประเมินผล
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ดาเนินการติดตามผล
ในแต่ละเหตุการเสีย่ ง มีคณะอนุกรรมการบริหาร
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจากคณะอนุกรรมการบริหารความ ความเสีย่ งดูแล ติดตามให้เป็นไปตามแผนของกิจกรรม
เสี่ยง
ความเสีย่ งเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งคอยดูแล โดยได้มีการ
ดาเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปีล่ะ 2 ครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม
โครงสร้างการควบคุมภายในของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบ 5
องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้
1. ระบบสารสนเทศของสถาบันฯ ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในอีกหลายด้าน
2. ข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผน การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ยังไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
ชื่อผู้รายงาน ..................................................................
(
)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่............... เดือน........................พ.ศ.............

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ภาคผนวก ข
• ตัวอย่าง การจัดทากระบวนการบริหารความเสี่ยง
• แบบฟอร์มการจัดทาและการรายงาน

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ERM 01-04
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2559
ชื่อแผนบริหาร
รายละเอียดความสูญเสีย
หน่วยงาน ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
ความเสี่ยง
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ส่วน
ประสานงาน
เพื่อการ
บริหารจัดการ
กลาง

ระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบ ด้านการ
ของสถาบันไม่อยู่ สารสนเทศของ ปฏิบัติงาน
ในสภาพพร้อมใช้ สถาบัน
งาน ข้อมูลเชื่อถือ
ไม่ได้และไม่เป็น
ปัจจุบัน ระบบ
ข้อมูลมีหลาย
ระบบไม่เชื่อมโยง
กัน ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ข้อมูลเชื่อถือได้
และเป็นปัจจุบัน มีการเชื่อมโยงทุก
ระบบงานเข้าไว้ด้วยกัน และพร้อม
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
สภาพเก่า เริ่มหมดอายุ
การใช้งาน
2. ขาดการบารุงรักษา
อุปกรณ์ฯ จาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
3. แผนการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ยังไม่ชัดเจน
4. งบประมาณที่ใช้ใน
การบารุงรักษาและ
พัฒนาเครือข่ายไม่
เพียงพอ

1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อาทิ Server
Storage ชารุด/เสียหายจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบให้บริการต่างๆ ของสถาบัน
ส่งผลให้นักศึกษาและบุคลากรไม่สามารถ
ใช้บริการจากระบบสารสนเทศได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบหนุมานยังอยู่ใน
ขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งสถาบันต้องเร่ง
ดาเนินการให้มีระบบสารสนเทศรองรับ
บริการโดยเร็ว

(ส่วนที่ 1)
การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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โอกาส, ผลกระทบ =
ลาดับความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

วิธีจัดการความ
เสี่ยง

5, 5 = 25(สูงมาก)

ควบคุม

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

1. สถาบันได้ดาเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. ส่วนประสานเพื่อการบริหารจัดการกลางรับผิดชอบงาน
ด้านนโยบายไอซีทีโดยมี CIO เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

คุณภาพ
กาหนดเสร็จ/
หมายเหตุ
เป็นความ
(ความสามารถ)ใน ผู้รับผิดชอบ/E- (งบประมาณ/ เสี่ยงต่อเนื่อง
การบริหารจัดการ mail/เบอร์
ค่าใช้จ่าย)
จากปีที่แล้ว
โทรศัพท์
ดี

กันยายน 2560 300,000,000
/ CIO / 2124

ใช่

(ส่วนที่ 2)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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หน่วยงาน
ส่วน
ประสานงา
นเพื่อการ
บริหาร
จัดการกลาง

ชื่อเหตุการเสี่ยง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือนประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ชื่อแผนบริหาร
เป้าหมายการบริหารความ
พันธกิจ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
เสี่ยง

ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาระบบ
ของสถาบันไม่อยู่ใน สารสนเทศของ
สภาพพร้อมใช้งาน สถาบัน
ข้อมูลเชื่อถือไม่ได้
และไม่เป็นปัจจุบัน
ระบบข้อมูลมีหลาย
ระบบไม่เชื่อมโยงกัน
ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

การเรียนการ ด้านการ
สอน, การวิจัย ปฏิบัติงาน
, การบริการ
วิชาการ, การ
ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธร
รม, อื่นๆ

พัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ข้อมูล
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน มี
การเชื่อมโยงทุกระบบงานเข้า
ไว้ด้วยกัน และพร้อมรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มสี ภาพเก่า เริม่
หมดอายุการใช้งาน
2. ขาดการบารุงรักษาอุปกรณ์
ฯ จากผู้เชี่ยวชาญอย่าง
ต่อเนื่อง
3. แผนการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ยังไม่ชัดเจน
4. งบประมาณที่ใช้ในการ
บารุงรักษาและพัฒนา
เครือข่ายไม่เพียงพอ

ERM-05

กิจกรรมควบคุม
1. สถาบันได้ดาเนินการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. ส่วนประสานเพื่อการบริหารจัดการ
กลางรับผิดชอบงานด้านนโยบายไอซีที
โดยมี CIO เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

(ส่วนที่ 1)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการและ
ระยะเวลาดาเนินการ

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์

ผลการดาเนินการและ
ระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการ
ดาเนินการ)
1. ได้มีการติดต่อ
ประสานงานจัดชื้อจัดจ้า
งบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน
BCP เข้ามาวางระบบ
สารสนเทศสาหรับองค์กร
2. ได้มีการจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดทา
บัตรหนุมานแล้วเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อย

โอกาส, ผลกระทบ = โอกาส, ผลกระทบ
ลาดับความเสี่ยง
= ลาดับความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
5, 5=25(สูงมาก)

หลังการจัดการ
3, 5=21(สูง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/Email/เบอร์
โทรศัพท์

1. การจัดทา TOR ต้องจัดทา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โดยรอบครอบ ครอบคลุมเพื่อให้ได้ ฝ่ายสารสนเทศ
บริษัทที่เชี่ยวชาญและตอบสนอง
และการเงิน
ความต้องการของสถาบันได้มาก
ที่สุด
2. การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
ต้องประสานงานกับงานบริหาร
บุคคลเพราะมีข้อจากัดต่างๆ ใน
การกาหนดรหัสบุคลากร

(ส่วนที่ 2)

การบริ หารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

