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คำนำ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และมุ่ง

ไปสู ่การบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ ่ง ในการดำเนินงานมักประสบกับเหตุการณ์ที ่มีความไม่แน่นอน 
ตลอดเวลา เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการบริหารงานของคณะฯ โดยผลในเชิงลบนั้น
ถือว่าเป็นความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เป็น
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นเอกสาร
แนะนำวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน และสามารถ
นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คณะฯ มีการวางแผน ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของ
ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของคณะฯ 

2.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ  

3. เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะฯ มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  
 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงที่จะมีรายละเอียดครอบคลุม  ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามบริบทของ
คณะฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพ 
 
3. คำจำกัดความ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้
การดำเนินงานของคณะฯ ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) 
ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน 
(Internal Risk) และความเสี่ยงภายนอก (External Risk) จำแนกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk : S)     
 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)   
 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F)   
 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)   
 5. ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R) 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งคณะฯ ควรระบุสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้
วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของคณะฯ  
 การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี ่ยงและการ
วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ โดยประเมินจากโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(Risk Acceptance) โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  
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 การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น 
 1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า
ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง  
 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการ
ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
 3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ 
 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้  
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง  
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  

 
สีแดง  หมายถึง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ทันท ี
สีส้ม  หมายถึง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
สีเหลือง หมายถึง ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไปยัง

ระดบัที่ยอมรับไม่ได ้
สีเขียว หมายถึง ระดับท่ียอมรับได้  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาและตรวจสอบแบบรายงานการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และลงนามหนังสือทุกฉบับที่เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

2. คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ประเมินความเสี ่ยง จัดการความเสี ่ยง และบริหารความเสี ่ยง เพื ่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบงานด้านความเสี่ยง พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดรายงาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการกรอกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
5.1 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) 
5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน  
5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน  
5.4 การกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน (RMIS) 
5.5 การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
 

5.1 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)  
 1. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยศึกษาสถิติ หรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 
เช่น ผลการดำเนินงานตามแผน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนำเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค 
จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ มาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประเมินสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ทราบความเสี่ยงของ
คณะฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 
 3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4 
 4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) 
 5. กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(RMIS)  
 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจ
ที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ) 
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 7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ให้สำนักงานอธิการบดี 
ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ 

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่คณบดีลงนาม
แล้วลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 
 

Work Flow
5.1 การรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

คณะกรรมการความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ

ขั้นตอนระยะเวลา

เร่ิมต้น

พิจารณา (ร่าง) 
รายงาน ปค.5

จัดท ารายงาน ปค.5 

กรอกข้อมูลความเสี่ยง
ลงในระบบ RMIS

สิ้นสุด

3 วัน

1 วัน

- คณะกรรมการความเสี่ยงฯ ระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยศึกษาสถิติ หรือ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
คณะฯ ให้ทราบความเสี่ยงของคณะฯ 
- รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท าร่าง
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (ปค.5) และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา

รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5)

นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (RMIS) 

- อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่
คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (RMIS)
- บันทึกน าส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และส านักงานอธิการบดี ส่วน
บริหารงานกลาง

รวมทั้งสิ้น 6 วัน

ระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดท า (ร่าง) 
รายงาน ปค.5

คณบดี

แก้ไข

ยอมรับ

Print Report จาก
ระบบ RMIS

ลงนามรายงาน ปค.5

อัปโหลดไฟล์เอกสารลง
ในระบบ RMIS

น าส่งรายงาน

2 วัน

นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก
ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (
ปค.5) จ านวน 2 ฉบับ

หน่วยตรวจสอบภายใน/
ส่วนบริหารงานกลาง 
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5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน  
 1. วิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)  รอบ 6 เดือน และ
นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 
 3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4 
 4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน  
 5. กรอกข้อมูลรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ลงในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)  
 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบ
ภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) 
รอบ 6 เดือน ให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ) 
 7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน เดือน ให้
สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ 

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ที่
คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 
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Work Flow
5.2 การรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน 

คณะกรรมการความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการประจ าคณะฯ ข้ันตอนระยะเวลา

เร่ิมต้น

พิจารณา (ร่าง) 
รายงาน ปค.5
รอบ 6 เดือน

จัดท ารายงาน ปค.5 
รอบ 6 เดือน

กรอกข้อมูลความเสี่ยง
ลงในระบบ RMIS

สิ้นสุด

3 วัน

1 วัน

 

- คณะกรรมการความเสี่ยงฯ วิเคราะห์ผลการ
บริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-
มีนาคม) 
- รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท าร่าง
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน  และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา

รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน 

นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (RMIS) 

- อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่
คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (RMIS)
- บันทึกน าส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และส านักงานอธิการบดี ส่วน
บริหารงานกลาง

รวมทั้งสิ้น 6 วัน

ระบุและวิเคราะห์ผล
การบริหารความเสี่ยง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดท า (ร่าง) 
รายงาน ปค.5 
รอบ 6 เดือน

คณบดี

แก้ไข

ยอมรับ

Print Report จาก
ระบบ RMIS

ลงนามรายงาน ปค.5

อัปโหลดไฟล์เอกสารลง
ในระบบ RMIS

น าส่งรายงาน

2 วัน

นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก
ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (
ปค.5) จ านวน 2 ฉบับ

หน่วยตรวจสอบภายใน/
ส่วนบริหารงานกลาง 
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5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน 
 1. วิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (เมษายน-กันยายน) ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน และ
นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
 3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4 
 4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน 
 5. กรอกข้อมูลรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ลงใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)  
 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเม่ือหน่วยตรวจสอบ
ภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.
5) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ) 
 7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ให้
สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ 

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ที่
คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 
 10. ในกรณีการรายงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน จะต้องจัดทำรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ด้วย การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) เป็นการ
สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. กิจกรรมการ
ติดตามผล 
 10.1 การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
      10.1.1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทางสำนักงานอธิการบดี ส่วนงานกลางจะทำการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ให้ทางคณะฯ ตอบแบบประเมินร้อยละ 30 ของจำนวนบุคลากร
ในคณะฯ 
      10.1.2 เมื่อบุคลากรในคณะฯ ทำการประเมินครบตามกำหนดแล้ว ผลการประเมินจะเข้าดูผลได้
ที่เว็บไซต์ http://fis.swu.ac.th/rmqa/  
      10.1.3 นำผลการประเมินมาสรุปในรูปแบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ปค.4)  
      10.1.4 นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 
      10.1.5 แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ถ้าไม่มีแก้ไขให้ข้ามไปข้อ 10.1.6 
      10.1.6 คณบดีลงนามรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จำนวน 2 
ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และ
นำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ) 
      10.1.10 จัดทำสำเนารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ให้
สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/
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      10.1.11 อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ลง
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 
 

Work Flow
5.3 การรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน 

คณะกรรมการความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการประจ าคณะฯ ข้ันตอนระยะเวลา

เร่ิมต้น

พิจารณา (ร่าง) 
รายงาน ปค.5
รอบ 12 เดือน 

และ ปค.4

จัดท ารายงาน ปค.5 
รอบ 12 เดือน และ 

ปค.4

กรอกข้อมูลความเสี่ยง
ลงในระบบ RMIS

สิ้นสุด

3 วัน

1 วัน

- คณะกรรมการความเสี่ยงฯ วิเคราะห์ผลการ
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เมษายน-
กันยายน) และสรุปแบบประเมิน ปค.4 
- รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท าร่าง
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน  และรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ปค.4) และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา

รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน และ 
ปค.4

นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (RMIS) เฉพาะ ปค.5 

- อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) 
และ ปค.4 ที่คณบดีลงนามแล้วลงในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (RMIS)
- บันทึกน าส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และส านักงานอธิการบดี ส่วน
บริหารงานกลาง

รวมทั้งสิ้น 6 วัน

ระบุและวิเคราะห์ผล
การบริหารความเสี่ยง 
และสรุปแบบประเมิน 

ปค.4 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดท า (ร่าง) 
รายงาน ปค.5 

รอบ 12 เดือน และ 
ปค.4

คณบดี

แก้ไข

ยอมรับ

Print Report จาก
ระบบ RMIS

ลงนามรายงาน ปค.5 
รอบ 12 เดือน และ 

ปค.5

อัปโหลดไฟล์เอกสารลง
ในระบบ RMIS

น าส่งรายงาน

2 วัน

นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก
ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(ปค.5) จ านวน 2 ฉบับ

หน่วยตรวจสอบภายใน/
ส่วนบริหารงานกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



     9 

 

           
 

 

5.4 การกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (RMIS) 

       5.3.1 การกรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
        กรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน (RMIS) โดยการเข้าเว็บไซต์ http://fis.swu.ac.th/rmqa/ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login 

 

 

2. คลิกแบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/
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3. เลือกแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ระบุปีงบประมาณท่ีต้องการกรอกข้อมูล 

       
 
4. คลิกเพ่ิมสาเหตุความเสี่ยง และกรอกข้อมูล >> บันทึก 

       
 
5. คลิกเพ่ิม KRI  และกรอกข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย >> บันทึก 
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 6. กรอกแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม
แก้ไขหรือปุ่มลบ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
  
       5.3.2 การกรอกแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
        กรอกข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน (RMIS) โดยการเข้าเว็บไซต์ http://fis.swu.ac.th/rmqa/ มีรายละเอียดดังนี้  
 
1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login 

 

 

 
 
 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/
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2. คลิก แบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกหัวข้อแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง >> ระบุเงื่อนไขปีงบประมาณและรอบการติดตาม 
แล้วคลิกปุ่ม Search >> เลือกรอบติดตาม รอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คลิกปุ่ม แก้ไข เพ่ือดำเนินการรายงานผลการติดตาม 
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5. คลิกที่ฟิลด์ KRI บันทึกข้อมูลผลดำเนินตาม KRI (บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. กรอกข้อมูลกิจกรรมควบคุมภายใน กรอกข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยง >> บันทึก  

 
 
7. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและกดบันทึก  
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8. กรอกแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขได้ โดยคลิกปุ่มแก้ไข 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
5.3.3 การ Print Report/Export Excel ออกจากระบบ 
 
ระบุเงื่อนไขปีงบประมาณแล้วคลิกปุ่ม Print Report/Export Excel 
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หรือระบุเงื่อนไขปีงบประมาณแล้วคลิกปุ่ม Export Excel 
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       5.3.4 การอัปโหลดรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
        การอัปโหลดรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) จะต ้องเป ็นไฟล ์ PDF โดยการเข ้าเว ็บไซต์ 
http://fis.swu.ac.th/rmqa/ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login 

 

2. คลิกส่งงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/
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3. เลือกคณะเศรษฐศาสตร์  
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เลือกรายการที่ต้องการอัปโหลดเอกสาร 
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5. อัปโหลดเอกสาร โดยใส่ชื่อเอกสาร และคำอธิบาย (ถ้ามี) >> คลิกอัปโหลดเอกสารเพ่ือเลือก
ไฟล์ข้อมูล >> คลิกปุ่ม Upload 

                             

6. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร คลิกยืนยันการส่งเอกสาร 

                             

                             

 

 

7. อัปโหลดเอกสารเสร็จสมบูรณ์  
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5.5 การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) เมื่อคณะฯ ทำการ

ประเมินครบตามกำหนดแล้ว (สำนักอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลางจะเป็นผู้ส่งแบบประเมินให้คณะฯตอบ) 
สามารถดูผลการประเมินในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) ที่
เว็บไซต์ http://fis.swu.ac.th/rmqa/  และนำผลการประเมินมาสรุปในแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login 

 
 
2. คลิกแบบฟอร์มตั่งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/
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3. คลิกการควบคุมภายใน >> ดาวน์โหลดแบบ ปค.4 
    คลิกสถิติผู้ตอบแบบประเมินเพ่ือดูจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  

 

                                  

 

4. สรุปผลแบบประเมิน >> เลือกปีงบประมาณ หน่วยงาน ด้าน >> คลิกแสดง 
   คลิก Excel เพื่อนำผลการประเมินมาสรุปลงในแบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน (ปค.4)   

                    
 

 

 
รวมระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ยงรอบละ 6 วัน (รวมทั้งสิ้น 18 วัน) 
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6. มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตามประเมินผล 
 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
ในการดำเนินงาน เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของคณะฯ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณา 

การจัดทำรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  

มีการวางแผนการจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงาน
โดยกำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทำงานของคณะ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด และนำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

การกรอกข้อมูลรายงาน
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

ได้รับการพิจารณาผล/ตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
คณะบดีลงนามรายงาน และกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง 

อัปโหลดไฟล์ PDF 
รายงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบรายงาน และสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้
ถูกต้อง 

การนำส่งรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  

หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง เป็น
ผู้ดูแลในระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ระบบติดตามประเมินผล : ติดตามประเมินผล 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด : การบริหารความเสี่ยงบรรลุ (ถูกจัดการความเสี่ยงแล้ว) 

 
เป้าหมายความสำเร็จ : ความเสี่ยงลดลงและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 
 
8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
 2. รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) 
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9. เอกสารบันทึก 
 

เอกสาร ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ปค.4) 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

จัดเก็บไว้ในตู้งาน
ยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ โดยจัดเรียงตาม
ปีงบประมาณ 

10 ปี 

2. รายงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (ปค.5) 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

จัดเก็บไว้ในตู้งาน
ยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ โดยจัดเรียงตาม
ปีงบประมาณ 

10 ปี 

3. ไฟล์รายงาน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ฐานข้อมูลของคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
\\10.1.105.52 และ
ระบบ RMIS ของ
มหาวิทยาลัย 

10 ปี 

 
 
10. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
บุคลากรทุกระดับยังขาดการมีส่วนร่วมในการระบุ
ปัญหา ซึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
อาจจะยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีอยู่ เนื่องจาก
ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทำให้การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงอาจจะยังไม่ถูกต้อง
ตรงกับประเด็นปัญหาที่แท้จริง  

สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรเห็น
ความสำคัญ/ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการออก
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 

 
 
11. ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 

file://///10.1.105.52
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     24 

 

           
 

 

แบบ ปค.4 
หน่วยงาน.................................................................. 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด............................... 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
...................................................................................  
................................................................................... 
................................................................................... 
...................................................................................  
2. การประเมินความเสี่ยง 
................................................................................... 
................................................................... ................ 
...................................................................................  
3. กิจกรรมการควบคุม 
................................................................................... 
................................................................................... 
...................................................................................  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
................................................................................... 
................................................................................... 
...................................................................................  
5. กิจกรรมการติดตามผล 
................................................................................... 
................................................................................... 
...................................................................................  

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

 
ผลการประเมินโดยรวม  
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลายมือชื่อ..................................................... 
       ตำแหน่ง........................................................ 
       วันที่................เดือน.......................พ.ศ........ 

 



     25 

 

           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์ม รายงานการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน (ปค.5)
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