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การบริหารภาครัฐ  
  Result base management (Performance base management) ในส่วนเอกชนจะเน้นถึงผลกําไรต่อ
ผู้ถือหุ้น แต่ในส่วนของราชการ จะเน้นสําเร็จตามเป้าหมาย โดยคิดถึงผู้รับบริการ และมองถึง impact ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมองถึงประโยชน์ของประเทศ 
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

-รัฐมีบทบาทหน้าที่เฉพาะส่วนที่จําเป็น 
-ปรับเปลี่ยนการทํางาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าเงิน 
-การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ 
-ลักษณะการทาํงานที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
-ข้าราชการทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย 
-มีกลไกการบรหิารงานบุคคลที่หลากหลาย 
-วัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
-มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

กรอบความคดิ เรื่องการวัดผลสัมฤทธิ ์

 
การวัดจะต้องวัดในมิติต่าง ๆ เชน่  
ประสิทธิภาพ -> ต้นทุนที่ลดลง, ใช้เวลาน้อยลง , คุณภาพดีขึ้น มี value added , ทํางานให้เสร็จเร็วขึ้น หรือผิด    
                     น้อยลง  
ประสิทธิผล -> ความสําเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงว่างานเสร็จหรือไม่ แต่ต้องได้ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
ผลผลิต (output) หมายถึงผลท่ีเกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของ  
                     นักเรียน  สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผา่นการฝึกอบรม 
ผลกระทบ (impact) หมายถงึ ผลที่เกิดต่อเน่ืองมาจากผลผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือประเทศ  เป็นต้น 
ผลลัพธ์ (outcome) หมายถงึ ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเน่ืองจากผลกระทบ ว่าเวลา 
                       ทํางานน้ันแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์อย่างไร 
                       การดําเนินงานต้องเน้นที่ ธรรมมาภิบาล คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้  



Objective -> Input -> Process -> output -> outcome 

         ตรง output -> outcome ตรงน้ีคือ result  โดยต้องมองที่ประสิทธิผล โดยมองความสําเร็จของงานที่ทํา และ
ประโยชน์ของงานที่ทําเสร็จ เช่น การจัดการเรียนการสอน ท้ายสุดของผลลัพธ์ คือได้บัณฑิตตามเกณฑ์ โดยเกณฑ์ก็คือ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ ถ้ามาดูเรื่องความเสี่ยง จะต้องดูว่า ระบบเป็นอย่างไร การออกแบบหลักสูตร เป็นอย่างไร 
ระบบการเรียนการสอน มีการเป็น multi skill หรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่บรรลุผล โดยต้องไปดูที่ Input , process 
         ประสิทธิผล (Effectiveness)  -> ผลผลิตงานที่สําเร็จตามเป้าหมาย   
         ผลลัพธ์ เป็นไปตามที่ต้ังไว้ 
         ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ -> อะไรก็ตามที่จะทําใหผ้ลผลิต หรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงคืออะไร คือเหตุการณ์หรือการกระทําที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Event) และมีผลทําให้องค์กร      เสยีหาย
หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่กําหนด  
      วัดความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อ เป้าหมาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

ประเภทความเสี่ยง   อาจจะดูจากแหล่งที่มา  
1. External driven ex. Competitor , legal
2. Internal driven ex. Operation, IT, Fraud

ประเภทของความเสี่ยง 
   ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์ 

-การดําเนินกลยุทธ์ที่ผิดพลาด หรือไม่เหมาะสม 
     -การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์
     -การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม 
     -คุณภาพการบริหารไม่ดี/ความไม่เหมาะสมในการจัดการ 
     -ใช้คน/เงิน/สิ่งของ ในการดําเนินงานไม่เหมาะสม - - - รั่วไหล/เสียหาย 
             ดําเนินกลยุทธ์ ผิดพลาด , ไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ กลยุทธ์ -> วิธีการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างง่ายที่สุด 
เราเน้นการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้ แล้วบรรลุเป้าหมายได้จริง บางทีเราเลือกแลว้เราไม่ค่อยกํากับให้เป็นไปตามกล
ยุทธ์ เช่น ทําแผนแต่ไม่มีกลไกในการกํากับควบคุมการทํางาน ถ้าเรามีการกํากับ ในระหว่างทางจะต้องมีเป้าหมายในแต่ละ
ไตรมาส เป็นต้น  

   ความเสี่ยงด้านการเงนิและงบประมาณ 
-การกําหนดแนวทาง  แผนการจัดการ  และการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม  
-การกําหนดนโยบายและวิธีการทางบัญชี ไม่เหมาะสม 
-การวางระบบตลอดจนการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่ผิดพลาด 
-ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด และเอกสารแทนตัวเงิน 

   ความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง และบริหารสัญญา 



-การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี 
-การจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดการวางแผน 
-การจัดซื้อจัดจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับฯ 
-ข้อกําหนด/ข้อบังคับของสัญญา ทําให้องค์กรได้รับความเสียหาย 
-การบริหารสญัญาทีผ่ิดพลาด 
-การใช้ประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้างไม่คุม้ค่า 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งระเบียบถือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงอยู่แล้ว ดังน้ันก็ต้อง 

ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซือ้จัดจ้าง ถ้ามีการวางแผน ก็อาจจะลดจํานวนคร้ังของการซื้อได้ หรือการกําหนดราคากลาง 
เพ่ือ lock เรื่องราคา เป็นต้น  

การบริหารสัญญาผิดพลาด อาจจะต้องชดใช้หน้ี ดังน้ันต้องบริหารตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่า  
สําคัญอยู่ที ่TOR ต้องดูผู้ใช้งาน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานน้ันๆ และต้องมีผู้ที่ความรู้ในเรื่องของ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ความเสี่ยงด้านบาํรุงรักษา และบริหารจัดการระบบ 

 -การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและแผน 
 -การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
 -การสํารวจออกแบบก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-การบริหารจัดการไม่ดี (ขาดคู่มือ, ขาดผู้นําที่ดี) 
-บุคลากรที่เก่ียวข้องไม่มีศักยภาพ & ประสบการณ์ 

           -ความซับซ้อนของระบบงาน 
  ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบคุคล 

-กระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส  ไม่เป็นธรรม 
-กระบวนการบรรจุ  แต่งต้ัง  โยกย้าย  ไม่เหมาะสม  ไม่เป็นธรรม 

          -กระบวนการพัฒนาไม่เหมาะสม ไม่มีความต่อเน่ือง 
-กระบวนการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

           กระบวนการสรรหา ต้องเพ่ิมเอาคนที่มีศักยภาพจากภายนอกมาบรรจุ , การทํา head hunter การบริหารบุคคล
สมัยใหม่ แต่ละคนต้องมีความสามารถหลายอย่าง ไม่ใช่มีคนเยอะๆ , การจ้างผู้เช่ียวชาญระยะสั้น เพ่ือเป็น project , การ
พัฒนาบุคลากร อาจจะต้องมีการ rotate จะทําให้มีประสบการณ์งานอ่ืนๆ จะทําให้มีประสบการณ์ทีก่ว้างขึ้น เพ่ือจะมา
ปรับปรุงระบบงานได้ อาจจะต้องมีการนํา competency มากําหนดในแต่ละตําแหน่ง 
   ความเสี่ยงด้านการปฏิบติังาน 
       กระบวนการจัดการขาดความพร้อม 

-บุคลากร 
-ระบบงาน 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เครื่องมือ  อุปกรณ์ 



-ด้านกายภาพของสํานักงาน 
บุคลากร ต้องมีความรู้ทักษะในด้านสืบค้นขอ้มูล ภาษาอังกฤษ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแรงจูงใจ 

และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระบบงาน  ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือ ( office automation) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สภาพของสํานักงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ร้อน เย็น เช้ือโรค  แลว้ต้องมี
กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ เช่น มีการจัดกระบวนการบางอย่าง ลดขั้นตอนทํางานให้เร็ว
ขึ้น มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
-Commercial and legal relationship 
-Economic circumstances  
-Human behavior พฤติกรรมคนเปลี่ยน เช่น ความจําสั้นลง ทุกอย่างถาม google , คนไม่ค่อยคุยกัน 
-Natural events เกิดเหตุภัยพิบัติ มากขึ้น เช่น ไต้ฝุ่นที่ jp  
-Political circumstances หายนะเกิดจากการเมือง , การเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ 
-Technology and technical issues เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว  
-Management activities and controls ทุกวันน้ีมีเครือ่งมือเยอะ แต่ได้มีการดําเนินการตามการ บริหารจัดการ
ที่ดีหรือไม่ เช่น การวางแผน การบริหารติดตามงาน การคิดตัวช้ีวัด การวัดผล ซึ่งต้องทําให้มันเป็นระบบและกลไก 
ในการปฏิบัติงาน    
-Individual activities ท้ายสุดนํามาสู่การปฏิบัติงานส่วนบุคคล 
 

  ระดับของความเสี่ยง 
            -ความเสี่ยงตามลกัษณะ/ธรรมชาติ (Inherent Risk) คือความเสี่ยงที่มีอยู่โดยท่ัวไป ก่อนที่จะพิจารณาให้มี การ
บริหารจัดการความเสี่ยง หรอืจัดวางระบบการ ควบคุมภายใน  หรือความเสี่ยงก่อนที่จะมีมาตรการควบคุม เช่น 
ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรารู้ทุกเรื่องไหม เรามีการพัฒนาคนไหม  
      -ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk) คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากความไม่มปีระสิทธิผล ของระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ 
              -ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk) คือความเสีย่งจากการที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจพบได้
เน่ืองจาก การเลือกใช้วิธีการตรวจสอบหรือการวาง แผนการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม การตีความหรือ สรุปผลการจากการ
ตรวจผิดพลาด 

  -ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk) คือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการท่ีมกีารพิจารณาการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว หรทอความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่มีการควบคุม  
 

แนวคิดการจัดการความเสีย่ง (Risk management concept)  
          Inherent risk  -> residual risk (controls) -> Treatment Plan(s) (Acceptable risk)  
ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ -> ความเสี่ยงที่เหลือ(การควบคุม) -> แผนการรักษา (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 

 

risk เกิดจากอะไร เช่นจากคน เครื่องมือ ความไม่รู้ หรือตามเน้ือหาด้านบน ผลกระทบเป็นอย่างไร แล้ว 



นํามาวิเคราะห์ต่อว่ามาตรการที่มีการควบคมุอยู่น้ันสามารถควบคุมได้หรือไม่  การทําต้องดูว่า residual risk ยังเหลืออะไร
อยู่บ้าง  controls ที่มีอยู่มันสามารถจัดการความเสี่ยงน้ันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีผลต้องยกเลิก เพราะทุกมาตรการมนัคือ
กิจกรรม ดังน้ันมาตรการไหนไม่ช่วยลดความเสียหายจากความเสี่ยง กิจกรรมน้ันต้องยกเลิก แล้วหามาตรการใหมม่าควบคุม 
residual risk 

เรื่องการ treatment ถ้าอะไรท่ีเราสามารถจัดการได้ก็จัดการเลย ที่จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดลดลง ถ้าเกิด 
มหาวิทยาลัยกําหนด เรื่องอะไรมาว่าต้องกําหนดให้อยู่ในสว่นที่รับได้ เราก็ต้องทําให้ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัย Acceptable 
residual risk ถ้าทําไปเรื่อยๆความเสี่ยงน้ันอาจจะลดลงไป 

Risk appetite มหาลัยอาจจะต้องกําหนด key risk indicator มาที่มหาวิทยาลัยรับได้ 
ทุกอย่างในการทําความเสี่ยงต้องพิจารณาถึงต้นทุน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามันคุ้มกับความ เสียหายทีล่ดลง
หรือไม่ ในกรณีที่ต้นทุนสูง อาจจะต้องใช้เรื่องของ Risk awareness หรือ risk transfer 

 

เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. การควบคุมภายใน -> จะสามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง แต่เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในหน่วยงานย่อยต่างๆ 
2. การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพ่ือลดจุดอ่อนทั้งองค์กร 

 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
-ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ช่วยให้สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
-ช่วยให้สามารถตัดสินใจและเลือกกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น 
-บริหารความเสี่ยงในภาพรวมและทั่วทั้งองค์กร 
-สร้างโอกาสทางธุรกิจ  
-จัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น 

          -การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
-ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจดีขึ้น 
-ช่วยให้การวางแผนตรวจสอบภายในดีขึ้น 
 

บทบาทและหน้าที่ในการบรหิารความเสี่ยง 
-ทุกคนในองคก์รมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่รับผิดชอบ 
-คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

          -คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล 
-ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าทีใ่นการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลของระบบบริหาร       
  ความเสี่ยง ในบางองค์กรอาจทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดระบบ ประเมินระบบการควบคุมจัด  
  อบรม ประเมินความเสี่ยง และกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการบริหารความเสีย่งในองค์กร 
-ความเสี่ยงในองค์กรมีอยู่กระจัดกระจายในกระบวนการทํางาน 



-หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต้องจัดให้มีการบรหิาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
-กําหนดขึ้นเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
-ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนด 
 

 
 

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ COSO จะต้องพิจารณาในเน้ือหาอย่างลึกซึ้ง โดยองค์ประกอบทั้ง 5 มีดังน้ี 
                1.      สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
                2.      การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                3.      กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
                4.      ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
                5.      การติดตามและประเมนิผล (Monitoring) 

 

หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO และ ERM 
 

 
 

 

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว 
ทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ 
สําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ
ผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายใน



องค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  องค์กรต้องพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการ 

บริหารความเสี่ยง ให้มคีวามสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม 

3) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้ง 
ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งน้ีเพ่ือทําความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์น้ัน เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการจําแนกและพิจารณา 
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดําเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งช้ีความ 
เสี่ยงขององค์กร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนําความเสี่ยงไปดําเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสยีหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทําเพ่ือลด 
ความเสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงน้ันได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศ 
และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกําหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการ 
ดําเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมปีระสิทธิภาพหรือไม่ 

 

แนวทางการพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน (Internal Control) 

กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์การต้ังแต่คณะกรรมการ  บริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน 
ทุกคน ร่วมกันกําหนดให้เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน” ได้แก่   ด้านการ
ปฏิบัติการ (O)  ด้านการรายงานทางการเงิน (F) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง(C) 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ :- 

          O ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงานการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
           F ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานการเงินการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
           C การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   



การควบคุมภายใน แบ่งเปน็ 5 ประเภท 
     1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) เช่น  การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่  
การใช้และการควบคุมเอกสารที่ดี การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ฯลฯ 
     2. การควบคุมแบบตรวจค้น (Detective Controls)  เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์  การยืนยันยอด การตรวจนับ  
การรายงานข้อบกพร่อง การตรวจสอบ ฯลฯ 
     3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) ควบคุมเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือไม่ให้เกิดซ้ําอีก 
     4. การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จ 
     5. การควบคุมทดแทน (Compensative Controls) เช่น เช็คสอบการบันทึกข้อมูล 2 จุด จัดทาํรายงานความแตกต่าง 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคมุ 
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด 
การสอบทานโดยผู้บริหารระดับกลาง 
การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
การควบคุมทางกายภาพ 
การแบ่งแยกหน้าที่ 
การใช้ดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

          การจัดทําหลักฐานเอกสาร 
          การรักษาความปลอดภัย 
          การสอบทานและการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
          ระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ 
 

ลักษณะของการควบคุมที่ดี  
-ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร  
-ควบคุมในจุดที่สําคัญ 
-เหมาะสมและเข้าใจง่าย 
-สอดคล้องกับเป้าหมาย 
-ทันกาล 
 

ข้อจํากัดเก่ียวกับการควบคมุภายใน (Inherent Limitations) 
-การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
- การละเว้นการปฏิบัติตาม 
- เหตุการณ์พิเศษ 
- การร่วมมือกันของบุคคลภายในหรือกับบุคคลภายนอกเพ่ือหลีกเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู่ 
-การก้าวก่ายของฝ่ายบริหาร 
-ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสูงกว่าค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 



การควบคุมภายในสมัยใหม่ 
-เน้นให้เกิดการกํากับดูแลและการควบคุมที่ดีทั้งองค์กร 
-โดยผู้บริหารทุกฝ่ายทุกระดับมีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรง 
- ต้องบริหารและควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
 

เทคนิคการประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
        --กําหนด Risk Indicator วัดระดับความรนุแรงของผลกระทบ 
        --กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงวัดได้อย่างไร (Risk Matrix)  
           ภาพรวมภายในหน่วยงาน จริงๆอาจจะต้องมากกว่า 2 ครั้ง แต่มหาวิทยาลัยอาจจะเป็น 2 ครั้งแต่การติดตาม
เพ่ือให้ได้ทราบว่าความเสียงที่เราควบคุมน้ันจะมีโอกาสเกิดลดลงหรือลดผลกระทบ ดังน้ันจึงต้องมีการรายงาน ซึ่งการ
รายงานอาจจะรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่มผีลกระทบเยอะ 
           ตรงที่เป็นสีแดง -> ต้องมีการกําหนดแผนการจัดการโดยเร่งด่วน ผู้บริหารติดตาม เช่น ผอ. รองผอ. 
           เหลือง -> อาจะเป็นหัวหน้าฝ่ายติดตาม เขียว -> เป็นควบคุมภายใน 
Basic Risk Management strategy 

1. Avoid -> อะไรที่เป็นความเสี่ยงหลัก สําคญั ต้องจัดการ หลีกเลี่ยง 
2. Retain or Accept -> ยอมรับความเสี่ยง 
3. Reduce / control -> ลดโดยมีคู่มือ , เครื่องมือ , คน 
4. Transfer โอนไปให้บุคคลที ่3 เช่น ประกัน / outsource เฉพาะที่จําเป็น 
5. Exploit ใช้ประโยชน์ หาธุรกิจใหม่ เปลี่ยน profile ใหม ่หาสินค้าใหม ่

 

เทคนิคในการลดผลกระทบ  
1. Contingency planning ทําแผนรองรับสิ่งที่จะเกิด 
2. Contractual arrangement  
3. Disaster recovery plan เป็น 

 



พัฒนาการของการบริหารความเสี่ยง 
 Finance -> operation -> Management -> strategy   ทุก process ต้องมี risk management Coso ออกแบบมา
สําหรับ หน่วยงานย่อย เช่น สํานัก คณะ ซึง่เป็น internal control สารสนเทศที่เก่ียวกับความเสี่ยง เช่น ผลการประเมิน
ความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
 

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการระบคุวามเสี่ยง 
-Checklists/Questionnaire/Surveys 
-Judgments base on experience and records 
-Flow charts/Process Flow Analysis 
-Brainstorming 
-System Analysis, Scenario analysis  
- Workshop    
-Audit and other recommendations 
-Loss event data methodologies 
-Event / Risk inventories 

 
     การวัดค่าความเสี่ยง 

-โอกาสท่ีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จะเกิดขึ้น 
-ความเสียหาย (ผลกระทบ) ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ัน ( จํานวนความสูญเสีย เงิน / ช่ือเสียง 
  การหยุดชะงัก ช่วงเวลาที่เกิด ) 
-ให้คะแนน ( Anonymous Voting ) น้อยมาก  น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
-Risk Mapping เพ่ือหา Critical Area  

          -ลําดับความเสี่ยง จากสูงสุดตํ่าสุด 
การจัดทําแผนจัดการความเส่ียง 
-ระบุกลยุทธ์/วิธีการ มาตรการที่เป็นทางเลือกเพ่ือกําจัดหรือลดความเสี่ยง และศึกษาความเป็นไปได้  

และค่าใช้จ่าย  ของแต่ละทางเลือก  
-เลือกวิธีการที่ดีที่สุด โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเพ่ือกําหนด Action Plan และมาตรการในการติดตามผล  



-อนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง  
-รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการตรวจสอบ (แผนการจัดการ 

ความเสี่ยงและ risk profile) 
 

Workshop วิทยากรให้แต่ละหน่วยงานเขยีนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้ใสใ่นแบบ ปค.5 ตามหัว
ดังนี้ 

1. ภารกิจ/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ 
2. ความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การควบคุมที่มีอยู่ 
5. การประเมินผล 
6. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
7. การปรับปรุงการควบคุม 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

โดยให้ระบุชื่อความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านกลยุทธ์ 

2. ด้านลูกค้า 
3. ด้านการเงิน 

4.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการขาดความพร้อม 
   4.1 บุคลากร 
   4.2 ระบบงาน 
   4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.4 เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
   4.5 ด้านกายภาพของสํานักงาน 

การนําเสนอให้เสนอหน่วยงานละ1ชื่อ สํานักหอสมุดกลางได้รับการมอบหมายให้เสนอชื่อความเสี่ยงในด้านลูกค้า 

 (ตามตารางท่ีแนบมา) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ทําความรู้จักและพูดคุยกับบุลากรในหน่วยงานอ่ืนๆ มากขึ้น 
2. ได้รับความรู้เก่ียวกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพ่ิมมากขึ้น 
3. สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ใหกั้บผู้อ่ืน นํามาพัฒนาใช้ในการทํางาน และนําไปในหน่วยงานได้ 



แบบ  ปค. 5 
ชื่อส่วนงานย่อย  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน) 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจ/ 
พันธกจิ/

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โอกาส
เกิด 
(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(1)*(2) 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้
ทันสมัย 
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและการ
วิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

2. ด้านลูกค้า 
2.1 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารลดลง 
ปี 59–ร้อยละ 4.02 
ปี 60–ร้อยละ 4.22 
ปี 61–ร้อยละ 4.02 
 
 

 
3 

 
4 

 
12 

 
ปรับปรงุรูปแบบหรือการ
ให้บริการ ในส่วนที่มีความพึง
พอใจในระดับมาก แต่มีค่า
คะแนนค่อนข้างต่าํ เช่น 
คอมพิวเตอร์ที่ใหบ้รกิาร 
เครื่องมือในการสบืค้น บุคลากร 
สถานที่ 

 
ปรับปรงุกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจ จากปี
ละ 1 ครั้ง เป็น ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สามารถปรับปรุงผลการ
ดําเนินการไดอ้ย่างทันท่วงที 

 
ยังมีข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บรกิารในสว่นที่ห้องสมุด
ไม่สามารถจัดการได้ ในดา้น
ต่าง ๆ เช่น 
1.การปรับปรุงสถานที่ –
ต้องการหอ้งศึกษาค้นควา้
เพิ่มเติม ต้องการรา้นกาแฟ
หรือรา้นอาหาร 
2.การขยายเวลาเปิด
ให้บริการ ที่ต้องการให้เปิด
บริการ 24 ชม. 

 
 1.มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
เพื่อแก้ปญัหาข้อรอ้งเรียนหรือ
ความไม่พึงพอใจในด้านตา่ง ๆ 
ที่ได้รับร้องเรียน 
2.มีการจดัช่องทางในการ
ร้องเรียนเพิ่มเติม เช่น การทํา
แบบฟอรม์ออนไลน์ผ่าน qr 
code การรับข้อเสนอ แนะทาง
ไลน์หรือเฟซบุ๊ค  

 
สํานัก

หอสมุดกลาง 

 2.2 ผู้ใช้บรกิารมี
ทางเลือกในการหาข้อมลู
จากแหล่งอื่น 
เช่น google มากกว่า
การค้นหาข้อมูลใน
ห้องสมุด 
 

3 3 9 1.จัดทํา SEO - search 
engine optimizer เพื่อให้การ
สืบค้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับ มศว 
แสดงผลการสืบค้นของ
ห้องสมุดออกมาดว้ย 
2.มีการปฐมนิเทศการใช้บริการ
ห้องสมุดให้กบันิสติปี 1 เพื่อ
แนะนําบริการและเครื่องมือ
สืบค้น 
 

1.ตรวจสอบปรมิาณการเข้า
ใช้เว็บไซตห์อ้งสมุดและ
จํานวนการสืบค้นด้วยระบบ
ห้องสมุดอย่างสม่าํเสมอ 
2.นําข้อร้องเรียนหรือข้อ
สอบถามเกี่ยวกับการสืบค้น
หรือการเข้าใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศมาวิเคราะห์ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขหรือ
ปรับปรงุบริการ 
 

1.จํานวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
ห้องสมุด และระบบสืบค้น 
ยังมีจํานวนลดน้อยลง 
2.ยังมีข้อรอ้งเรียนจาก
ผู้ใช้บรกิารว่าเครือ่งมือสบืค้น
ใช้งานยาก 

1.ต้องมีการเผยแพร่หรือ
นําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่าง
กว้างขวางและสม่าํเสมอ เช่น 
ทํา Road show หรือ walk in 
ไปตามคณะหรือสาขาวิชา เพื่อ
แนะนําการใช้เครือ่งมือสบืค้น 
โปรแกรม Endnote และ 
โปรแกรม Turnitin 
2.จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงเครื่องมือในการ
สืบค้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานัก
หอสมุดกลาง 

 
 




