
 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง 

“การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ครั้งที่ 1 

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2558 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน” คร้ังที่ 1 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

ในวันที่  26  พฤศจกิายน  2558 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ครั้งที่ 1  

    ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นางรจนา  อุดมรักษ์ 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก ากับ

และควบคุมการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ผ่านการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ

มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) ในครั้งนี ้

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในเพิ่มมากขึน้ 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุม ภายในได้อย่างชัดเจน และมีสว่นร่วมในการก าหนดปัจจัยเสี่ยงของคณะฯ ในระดับต้นได้ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 26 

พฤศจกิายน 2558 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น  โดยการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

และนางนิตยา ใจกันทา หัวหน้างานมาตรฐานการควบคุมภายใน สังกัดส านักงานคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ                   

“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้ 

  การควบคุมภายใน คือ กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน 

ก าหนดให้มีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

(การปฏิบัติงาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

  การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และก าหนด

วิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหห้นว่ยงานบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย

ของหน่วยงาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับหนว่ยงาน 

แนวทางการควบคุมภายใน  :  ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน – เป้าหมายของงาน – ภารกิจหน่วยงาน 

แนวทางบรหิารความเสี่ยง  :  ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก – เป้าหมายของยุทธศาสตร ์– ยุทธศาสตรห์นว่ยงาน 

  การควบคุมภายในจะมีการเสนอผลการด าเนินงานตามแผน 6, 9, 12 เดือน ต่อส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับการบริหารความเสี่ยงจะมีการเสนอผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 6, 9, 12 เดือน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานการบริหารความเสี่ยงและรายงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ความแตกต่าง 

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- ลักษณะงานเป็นงานประจ าท าเป็นกิจวัตร - เป็นงานท่ีไม่ใชง่านประจ าเป็นกิจวัตร 

- ลักษณะงานเป็นงานปฏบัิตกิาร - เป็นงานท่ีมีลักษณะการจัดการ 

- เนน้กระบวนการปฏบัิติ - เนน้การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- ปฏบัิตเิป็นประจ าตามปกติ - จ าเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

- เป็นสิ่งท่ีพึงอยูใ่นขอบเขตจ ากัด - มุง่หวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

- มุง่ท่ีการปฏบัิตติามระเบียบข้อบังคับ - มุง่ท่ีผลการด าเนนิงาน 

- ค านึงถึงส่ิงท่ีจะเกดิ ผิดพลาดได้ - ค านึงถึงส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

- เนน้การมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม - เนน้การท าให้ธุรกิจด าเนินตอ่ไป 

 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  เป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของสถานศึกษา การระบุความ

เสี่ยง ดูจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา การคาดเดา

เหตุการณท์ี่อาจมผีลกระทบในอนาคต 

 

ข้อมูลประกอบการระบุความเสี่ยง 
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• จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน 

• ผลการด าเนนิงานความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา (ความเสี่ยงคงเหลอื) 

• ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภามหาวิทยาลัย บริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบภายใน 

ที่ประชุมประจ าคณะ 

 

การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) 

  กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมินจาก 

โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึน้ และ ผลกระทบ ( Impact )  

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

• พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (ปัจจัยภายนอก) ที่คาดว่าจะ

ท าให้ประเด็นยุทธศาสตรไ์ม่บรรลุ จากปัจจัยภายนอก 

• หากประเด็นยุทธศาสตรใ์ดไม่มคีวามเสี่ยงให้ระบุว่า “พิจารณาโดย.... ไม่มคีวามเสี่ยง” 

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการลดความเสี่ยง 

• ประเมินและเลอืกระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ) 

• ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากไม่สามารถลดให้หมดไป (โอกาส ผลกระทบ) 

• ระบุด้านของพันธกิจ 

• ก าหนดวิธีการ กิจกรรมลดความเสี่ยง ผลิตที่ ได้ ประโยชน์/ผลกระทบ ระบุผู้รับผิดชอบ ก าหนด

ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จภาพรวมของแผนบริหารความเสี่ยง 

 

การจัดท าการควบคุมภายใน 

• พิจารณาเลือกกิจกรรมงานประจ าที่มีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่จะต้องท าการ

ควบคุมภายใน  

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการควบคุมภายในของกิจกรรม 

• ระบุสภาพแวดล้อมของการควบคุม เชน่ โครงสรา้ง นโยบาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ 

• ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า 

• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด/ปัญหาจากการปฏิบัติงานประจ า ในแต่ละขั้นตอน (จาก

ปัจจัยภายใน) 

• ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ) 

• ก าหนดวิธีการและกิจกรรมที่จะท าการควบคุม การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามและ

ประเมินผล ระยะเวลาแลว้เสร็จ และผูร้ับผิดชอบ 
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*หมายเหตุ : การจัดท าควบคุมภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

          ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

 

นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2559 

  การบริหารความเสี่ยง : ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ โดยน าความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก และได้วิเคราะห์

แล้วมคีวามส าคัญมาก มาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เป็นอันดับแรก 

          แต่หากว่าหน่วยงานได้วิเคราะห์แล้วว่าค่าคะแนนต่ า แต่มีผลกระทบสูงมาก มีความส าคัญ               

ก็สามารถน ามาท าแผนบริหารความเสี่ยงได้ 

  การควบคุมภายใน : ให้คณะจัดท าการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และเลือก จัดท า

การควบคุมภายใน ในเรื่องที่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมากที่สุด ในภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน ดา้นการวิจัย ด้านการบริการวชิาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ (1. 

ด้านเงินสดและเงินรับฝากธนาคาร 2.รายงานการเงนิ)  

 จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น และสามารถแจงความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ในระดับต้นได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้เสนอให้บุคลากรของคณะฯ น า

ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดในการก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก เพื่อจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 

การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 48.57  

 ผูร้ับการประเมินเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 60 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 40 

 ผู้รับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 85.71 

และจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นรอ้ยละ 100  
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ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 54.28 42.86 2.86 - - 4.51 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัด 48.57 40 8.57 2.86 - 4.34 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 51.43 42.86 5.71 - - 4.46 

4. ความเหมาะสม/เพยีงพอของอาหารวา่ง 51.43 42.86 5.71 - - 4.46 

5. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 40 54.28 2.86 2.86 - 4.31 

6. ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 37.14 42.86 17.14 2.86 - 4.14 

7. ความรูค้วามเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 2.86 31.43 37.14 25.71 2.86 3.06 

8. ความรูค้วามเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 22.86 60 17.14 - - 4.06 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูที้ได้รับไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 40 51.43 8.57 - - 4.31 

10. ความพึงพอใจในภาพรวม 45.72 48.57 5.71 - - 4.40 

รวมค่าเฉลี่ย 4.21 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 - 

6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

61.2 ผลการส ารวจ ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.2 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู ้และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

2. ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้

อย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในการก าหนดปัจจัยเสี่ยงของคณะฯ ในระดับต้นได้ ส่งผลให้มีการจัด

วางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิ

ปริมาณ 

ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจในการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น 

เชงิ

คุณภาพ 

ร้อยละ 80 81.2 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 100 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิ

ปริมาณ 

ประเด็น 1 1 
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8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              875  บาท 

      (35 คน x 25 บาท) 

8.2  ค่าของที่ระลึก                              700  บาท 

                    รวมทั้งสิ้น                 1,575  บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              875  บาท 

      (35 คน x 25 บาท) 

8.2  ค่าของที่ระลึก                              700  บาท 

                    รวมทั้งสิน้                 1,575  บาท 

 

9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจกิายน 2558  

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี
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11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 

                  (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                              ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การถอดบทเรยีน : ด้านการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 เป็นการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้รู้ ตาม

กระบวนการของ KM 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้   

 จากการด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของแต่ละปีงบประมาณที่มา  ผู้

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนี้  มีความรู้ ความเข้าใจไปคนละทิศคนละทางท าให้การด าเนินงานด้านการ

จัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของคณะฯ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงได้ประชุมร่วมกันของ

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องมีความรูค้วามเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่คณะฯ ได้ว่าง

ไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 จากการประชุมรว่มกันของคณะกรรมการฯ เห็นได้ว่าควรมีการสรา้งความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถไขข้อข้องใจใน

กรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่สามารถอธิบายหรือให้ความรู้ที่ชัดเจนได้  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้จัด

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2558  ใหก้ับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางนิตยา ใจกันทา หัวหน้างาน

มาตรฐานการควบคุมภายใน สังกัดส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุม

ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย  

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  จากกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  ได้รับความรู ้ความ

เข้าเพิ่มมากขึ้น  เชน่ 

 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน 

ก าหนดให้มีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

(การปฏิบัติงาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

  การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และก าหนด

วิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้หนว่ยงานบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย

ของหน่วยงาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับหนว่ยงาน 

แนวทางการควบคุมภายใน  :  ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน – เป้าหมายของงาน – ภารกิจหน่วยงาน 
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แนวทางบรหิารความเสี่ยง  :  ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก – เป้าหมายของยุทธศาสตร ์– ยุทธศาสตรห์นว่ยงาน 

  การควบคุมภายในจะมีการเสนอผลการด าเนินงานตามแผน 6, 9, 12 เดือน ต่อส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับการบริหารความเสี่ยงจะมีการเสนอผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 6, 9, 12 เดือน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานการบริหารความเสี่ยงและรายงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ความแตกต่าง 

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- ลักษณะงานเป็นงานประจ าท าเป็นกิจวัตร - เป็นงานท่ีไม่ใชง่านประจ าเป็นกิจวัตร 

- ลักษณะงานเป็นงานปฏบัิตกิาร - เป็นงานท่ีมีลักษณะการจัดการ 

- เนน้กระบวนการปฏบัิติ - เนน้การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- ปฏบัิตเิป็นประจ าตามปกติ - จ าเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

- เป็นสิ่งท่ีพึงอยูใ่นขอบเขตจ ากัด - มุง่หวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

- มุง่ท่ีการปฏบัิตติามระเบียบข้อบังคับ - มุง่ท่ีผลการด าเนนิงาน 

- ค านึงถึงส่ิงท่ีจะเกดิ ผิดพลาดได้ - ค านึงถึงส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

- เนน้การมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม - เนน้การท าให้ธุรกิจด าเนินตอ่ไป 

 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  เป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของสถานศึกษา การระบุความ

เสี่ยง ดูจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา การคาดเดา

เหตุการณท์ี่อาจมผีลกระทบในอนาคต 

 

ข้อมูลประกอบการระบุความเสี่ยง 

• จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน 

• ผลการด าเนนิงานความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ของปีที่ผา่นมา (ความเสี่ยงคงเหลอื) 

• ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภามหาวิทยาลัย บริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบภายใน 

ที่ประชุมประจ าคณะ 

 

การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) 

  กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมินจาก 

โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้น และ ผลกระทบ ( Impact )  

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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• พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (ปัจจัยภายนอก) ที่คาดว่าจะ

ท าให้ประเด็นยุทธศาสตรไ์ม่บรรลุ จากปัจจัยภายนอก 

• หากประเด็นยุทธศาสตรใ์ดไม่มคีวามเสี่ยงใหร้ะบุว่า “พิจารณาโดย.... ไม่มคีวามเสี่ยง” 

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการลดความเสี่ยง 

• ประเมินและเลอืกระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ) 

• ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากไม่สามารถลดให้หมดไป (โอกาส ผลกระทบ) 

• ระบุด้านของพันธกิจ 

• ก าหนดวิธีการ กิจกรรมลดความเสี่ยง ผลิตที่ได้ ประโยชน์/ผลกระทบ ระบุผู้รับผิดชอบ ก าหนด

ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จภาพรวมของแผนบริหารความเสี่ยง 

 

การจัดท าการควบคุมภายใน 

• พิจารณาเลือกกิจกรรมงานประจ าที่มีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่จะต้องท าการ

ควบคุมภายใน  

• ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการควบคุมภายในของกิจกรรม 

• ระบุสภาพแวดล้อมของการควบคุม เชน่ โครงสรา้ง นโยบาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ 

• ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า 

• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด/ปัญหาจากการปฏิบัติงานประจ า ในแต่ละขั้นตอน (จาก

ปัจจัยภายใน) 

• ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ) 

• ก าหนดวิธีการและกิจกรรมที่จะท าการควบคุม การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามและ

ประเมินผล ระยะเวลาแลว้เสร็จ และผูร้ับผิดชอบ 

*หมายเหตุ : การจัดท าควบคุมภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

          ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

 

นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2559 

  การบริหารความเสี่ยง : ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ โดยน าความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก และได้วิเคราะห์

แล้วมคีวามส าคัญมาก มาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เป็นอันดับแรก 

          แต่หากว่าหน่วยงานได้วิเคราะห์แล้วว่าค่าคะแนนต่ า แต่มีผลกระทบสูงมาก มีความส าคัญ               

ก็สามารถน ามาท าแผนบริหารความเสี่ยงได้ 
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  การควบคุมภายใน : ให้คณะจัดท าการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และเลือก จัดท า

การควบคุมภายใน ในเรื่องที่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมากที่สุด ในภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวชิาการ ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ  

  ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น ได้รวบรวมแล้วน ามาจัดเก็บเป็นเอกสาร พร้อมทั้งจัดท ารูปเล่มแจกให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อน าเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของแต่ละ

งานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท าเป็นรูปแบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหารของคณะฯ 

ต่อไป 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

  จากข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ  ที่ได้รวบรวมเป็นเอกสารแจกให้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยน าไปใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานด้านแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ในส่ วนที่

รับผิดชอบ  อีกทั้งยังเป็นการทบทวนข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยสามารถให้ใช้งานได้

อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

 

5. การเข้าถึงข้อมูล  

    คณะฯ ได้มกีารน าข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ผ่านเวปไซต์คณะฯ  www.as.mju.ac.th  เพือ่ให้ผู้

ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรูจ้ากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

  ซึ่งขั้นตอนการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  คณะฯ ได้สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ใน

แต่ละคนเพื่อน าไปใช้ประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ  ส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

คณะฯ จะมีแผนจะด าเนนิการในปีงบประมาณต่อไป 

 

7. การเรียนรู้ 

  การน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดังนี้  

 1)  การตื่นตัว : บุคลากรของคณะฯ ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน  และเข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้น 

 2)  การตรวจสอบ : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ได้รูถ้ึง

กระบวนการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ว่าแนวทางการด าเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยงได้ 

 3)  การเตรียมความพร้อม : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง  ตอ้งมีการ

เตรียมพร้อมส าหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

http://www.as.mju.ac.th/
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 4)  การตดิตาม : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีการ

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 5)  การตอบข้อซักถาม : การน าความรูท้ี่ได้รับ น าไปเผยแพร่กับบุคลากร/หนว่ยงานอื่น ตอ่ไป 

 

 

 

 


