
 

 

 

 

 
 

 

 

1. เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  และเกิด
ประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน 

 
   
 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  เหตุการณ์/โอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีความ      

ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาส หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร 

 
เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548 : หน้า 5) ให้ความหมายว่า ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์

หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้าง

ความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย       

และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ หรือความเสี่ยง

หมายถึง สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงเป้าหมาย  การบริหารความเสี่ยง

ขององค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ    

โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ       

โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

1. วตัถปุระสงคก์ารจดัท าคูม่อืความเสีย่ง 
 

2. ความหมายของความเสีย่ง  

 

บทที ่1 

บทน า 
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นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551 : หน้า 18-21) ได้สรุปว่า ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์หรือการ

กระท าใด ๆ ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความ

ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับ

องค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ เช่น การแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น ภัยธรรมชาติ การทุจริต 

ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย โดยผลกระทบ 

(Impact) ที่จะได้รับจากระบบและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคณะท างานขององค์กรวิชาชีพอิสระในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มุ่งประเด็นด้านการทุจริตแห่งชาติ ในราวปี ค.ศ. 1987 และได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน       
ในปี ค.ศ. 1992 เรียกว่าแนวคิดการควบคุมภายใน “COSO Internal Control - integrated Framework”  
ในปี ค.ศ. 2004 ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงฉบับใหม่ล่าสุดในปี ค.ศ. 2017 
เรียกว่า COSO-ERM : 2017 

 
 

 

เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระบบและการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง     
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานต่อกรมบัญชีกลาง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา     
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี (Good Governance) ส านักงานอธิการบดีจึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

 
 
 

3. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

X)XOwnership)? 



3 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงส านกังานอธกิารบดี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 การบริหารความเสี่ยง เมื่อองค์กรได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 
 

1. ประโยชนด์า้นยทุธศาสตรข์ององค์กร (Strategic Benefits)  

 ช่วยเพ่ิมการไขว่คว้าโอกาส เพ่ือสร้างคุณค่าให้เพ่ิมขึ้นในองค์กร โดยจะพิจารณามุมมองเชิง

บวกและเชิงลบอย่างสมเหตุสมผล ท าให้เกิดความม่ันใจเพื่อตัดสินใจเชิงรุก  

 

4. ประโยชนข์องการบรหิารความเสี่ยง 

X)XOwnership)? 

1. การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัยโดย
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติควบคุมภายใน 
 

4. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
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2. ประโยชนด์า้นการเงนิ (Financial Benefits)  

 ช่วยเพ่ิมประสิทธิผล ลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ไม่คาดหวัง น าไปสู่การตอบสนอง

และตัดสินใจที่มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ท าให้ลดหรือควบคุมความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่

คาดหวัง และลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมกิจกรรมที่ไม่ควรจะควบคุม และเพ่ิมก าไรจากการมีมาตรการเชิงรุก 
 

3. ประโยชนต์่อการบรหิารแผนงานโครงการ (Programme Benefits)  

 ช่วยก าหนดกรอบการด าเนินงานให้แก่องค์กรเพ่ือให้สามารถลด หรือป้องกันเหตุการณ์ที่จะ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

4. ประโยชนต์่อกระบวนงาน (Business Process Benefits)  

 ช่วยในการจัดหาวิธีการและเทคนิคส าหรับการตัดสินใจในการท างานให้เกิดความส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 
 

5. ประโยชนต์่อการบรหิารจดัการโดยรวม  (Overall Management Benefits)  

 ท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยเฉพาะการปรับตัวในระยะยาว และไม่เพียงแต่

เพ่ือให้องค์กรอยู่รอดเท่านั้น ยังช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤติที่ภัยคุกคามต่าง ๆ 
 

 

 

ผูร้บัผดิชอบ บทบาท อ านาจ และหนา้ที ่
1. ส านักงานอธิการบดี 

   - ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

 

1. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย

และกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 

3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมิน

ความเสี่ยง 

4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 

5. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง 

5. บทบาท อ านาจ และหน้าทีต่ามโครงสร้างส านกังานอธกิารบด ี
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ผูร้บัผดิชอบ บทบาท อ านาจ และหนา้ที ่
และการจัดการความเสี่ยง 

6. มีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 

2. ระดับกอง 

   - ผู้อ านวยการกองกลาง 

   - ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

   - ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

1. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ และท าให้มั่นใจได้ว่า

มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้อ านวยการฝ่ายให้ความส าคัญ

กับการบริหารความเสี่ยงในฝ่ายของตน 

 

3. ระดับงาน/หัวหน้าหน่วยงาน 

   - งานบริหารทั่วไป 

   - งานการเงินและบัญชี 

   - งานพัสดุ 

   - งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

   - งานประชุมและพิธีการ 

   - งานรายได้และทรัพย์สิน 

   - งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 

   - งานกฎหมายและนิติการ 

   - งานยานพาหนะ 

มีหน้าที่ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ และเข้าร่วมใน

การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และน าแผนไป

ปฏิบัติ 

4. ระดับหน่วยงาน/บุคลากร มีหน้าที่ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ และเข้าร่วมใน

การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และน าแผนไป

ปฏิบัติ 
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1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และท าให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 8 ด้าน ได้แก ่ 1) ด้านกลยุทธ์  2) ด้านการปฏิบัติงาน  3) ด้านการเงิน 4) ด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  5) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 6) ด้านสุขภาพ 7) ด้านสิ่งแวดล้อม 
8) ด้านชุมชน 

4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยง 

5. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

6. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

7. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
9. น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของปีถัดไป 
 

 

6. บทบาท อ านาจ และหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งส านกังานอธกิารบด ี

 


