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ค ำน ำ 
 
 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท า
แนวทางการประเมินความเสี ่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การก าหนด
กิจกรรมการตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้
เกิดการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้การก าหนดปัจจัย
เสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพ การปฏิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการท่ีกรมบัญชีกลางปรับปรุงใหม่  
 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงได้ท าการ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในครั้งนี้ขึ ้น 
เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น าไปใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
 
 

       หน่วยตรวจสอบภำยใน  
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ส่วนที่ 1 
แนวคิดและหลักกำร 

 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ก าหนดหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตามผลการประเมินความเสี่ยงและต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน จึงต้องท าการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 อย่างไรก็ตาม แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการมีความ
หลากหลาย และต้องด าเนินการโดยหลายส่วนงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ให้ส่วนราชการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO โดยต้องท าการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 2. ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางด าเนินการบริหารความเสี ่ยง (SP7) เพื่อให้ ส่วน
ราชการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO โดยให้จัดท าเป็นค ารับรอง การปฏิบัติ
ราชการ  
 3. ส านักงบประมาณก าหนดคู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้ส่วนราชการ  น า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 4. กรมบัญชีกลางได้ ก าหนดแนวปฏิบัติ 
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง การประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้
เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตาม
หลักการบริหารจัดการองค์กร 
 
 

 
 

 การวางแผนการตรวจสอบภายในจึงควรครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรด าเนินการ ทั้งใน
ส่วนการบริหารความเสี ่ยง และการประเมินความเสี ่ยงเพื่อการจัดวาง  และปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
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 ด้วยการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งก าหนดหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในให้
รับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบัน
การวางแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ส าหรับการประเมินความเสี่ยงในมิติอ่ืน ๆ มิได้น ามา
พิจารณาประกอบ จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนการตรวจสอบ 
 เ พ่ือให้การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมความเสี่ยงและสอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นต่อความเสี่ยง และล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน และการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน ใน 3 มิติ คือ (1) การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (2) การ
ประเมินความเสี่ยงตามหลักการบริหารจัดการองค์กรของกรมบัญชีกลาง และ (3) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางของส านักงบประมาณ โดยการส่งแบบสอบถามผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ แล้วน าผลการส ารวจ
ความคิดเห็นมาก าหนดประเด็นในการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานหลัก 5 
แห่ง ได ้แก่ ส าน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภ าการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยในสังกัด จ านวน 65 แห่ง แล้วจัดท าแนวทาง การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
วางแผนการตรวจสอบภายในนี้ขึ้น เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยผ่านมติ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้แนวทางการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ ทันสมัยสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จึงได้ท าการปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน และจัดท าแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน  การตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2562 นี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำ 
 1. เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหาร  
 2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

 
ควำมรับผิดชอบ 
 ผู้บริหำรของแต่ละส่วนงำน : ให้ความเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ 

การประเมินความเสี่ยงตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
เสนอ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

   : อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี ติดตาม 
    และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
 หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน : ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน 
    ความเสี่ยง โดยหารือกับผู้บริหาร 
   : ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขต 
    ของงานตรวจสอบภายในโดยหารือผู้บริหาร 
   : วางแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยผ่าน 
    ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
   : เสนอแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อหัวหน้า 
    ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
   : ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
    การตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภำยใน / : จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 ผู้ที่ได้รับมอบหมำย : รับทราบนโยบายและให้ความร่วมมือ 
    ในการตรวจสอบภายใน 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ในทิศทางเดียวกัน  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม สามารถบูรณาการแผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ครอบคลุมความเสี่ยงและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริหาร 
 3. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 



ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมส าคัญในขั้นตอนการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่ก าหนด และ
เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้ก าหนดแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ดังนี้ 
 

ระดับกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้ด าเนินการใน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับกิจกรรม/โครงการ เป็นการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการส าคัญ ทีอ่าจมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหน่วยงานกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เช่น กิจกรรม การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กิจกรรมการสรรหาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
 2. ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงในทุกหน่วยงานในกิจกรรม ที่ด าเนินการ ใน
ลักษณะเดียวกัน เช่นกิจกรรมการควบคุมภายใน กิจกรรมการจัดการความรู้ หรือกิจกรรมการ ใช้จ่าย
งบประมาณ กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น  
 

ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ก าหนดปัจจัย
เสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน ใน
ลักษณะเดียวกัน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึง
ได้จัดท าบัญชีปัจจัยเสี ่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  ของหน่วยงาน 
โดยจ าแนกบัญชีตามลักษณะหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สะดวกในการเลือกใช้ ดังนี้ 
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รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละบัญชี ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
  1.1 การบริหารความเสี่ยง 
  1.2 ระบบการควบคุมภายใน 
 2. ปัจจัยเสี่ยงตามหลักการบริหารจัดการองค์กรของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
  2.1 ด้านกลยุทธ์ 
  2.2 ด้านการด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน 
  2.3 ด้านการบริหารความรู้ 
  2.4 ด้านการเงิน 
  2.5 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 3. ปัจจัยเสี่ยงในการประเมินโครงการ ตามแนวทางของส านักงบประมาณ 
  3.1 ปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 
 (1) ด้านแนวทางการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area : K) เป็น
ปัจจัยเสี่ยงจากการที่เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วน
ราชการ และรัฐบาล และขาดการประสานการด าเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนของแผนงานโครงการ 
 (2) ด้านการสนองตอบความต้องการของประชาชน (Negotiation : N) เป็น 
ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ  และการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ มิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  3.2 ปัจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 (1) หลักความรับผิดชอบ (Accountability : A) การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการซึ่ง
อาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน โดยผู้รับผิดชอบจะต้องสามารถอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการได้ 
(Answerability) และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการนั้น ๆ 
 (2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation : P) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจ โดยการมีส่วนร่วมอาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมโดยตรง หรือ
ผ่านทางหน่วยงาน 
 (3) หลักความโปร่งใส (Transparency : T) การน าเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรอบด้าน ตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
 



              6 
ตรงไปตรงมา และผู้ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับต้องพอเพียง และอยู่ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
 (4) หลักความเสมอภาค (Equity : E) การที่สมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสได้รับ
ประโยชน์โดยเสมอภาค ไม่มีกลุ่มใดที่ถูกกีดกัน 
 (5) หลักความคุ้มค่า (Value of Money : V) การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับโครงการทางเลือกอ่ืนๆ โดยมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คุ ้มค่ากับเงินที่ลงทุนหรือ  การได้
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  
 

ระดับควำมเสี่ยง 
 ระดับค่าคะแนนในการประเมินความเสี่ยง ตามบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน ความ
เสี่ยง ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  5  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด 
  4  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงมาก 
  3  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  2  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงน้อย 
  1  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์
สภาพแวดลอ้มและขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานและกจิกรรม เช่น 

โครงสรา้งอตัราก าลงั แผนกลยทุธ ์แผนการปฏบิตังิาน แผนการบรหิารความเสีย่ง 
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

การจดัระบบขอ้มลู 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

ก. ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลู ก าหนด 
 ปจัจยัเสีย่ง และเกณฑค์วามเสีย่ง 
 (Risk Model) 

ก าหนดปจัจยัเสีย่งโดยยดึแนวทางของ 
coso หลกัการบรหิารจดัการ 5 ดา้น 

ของกรมบญัชกีลาง และแนวทางประเมนิ
ความเสีย่งของส านกังบประมาณ 

การเลอืกปจัจยัเสีย่ง 
จากปจัจยัทีก่ าหนด 

โดยค านึงถงึขอ้มลูทีม่อียู่ 

ข. ด าเนินการประเมนิความเสีย่ง 
 (Risk Assessment) 

การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

การจดัล าดบัความเสีย่ง 

จดัท าแผนการตรวจสอบ 
ตามล าดบัความส าคญั 

ของความเสีย่ง 

ค. การจดัท าแผนการตรวจสอบ 
 (Audit Plan) 

การประเมนิความเสีย่งตามแนวทาง 
ของ COSO การประเมนิความเสีย่ง
ตามหลกัการบรหิารจดัการองคก์ร และ 
การประเมนิความเสีย่งตามแนวทางของ

ส านกังบประมาณ 

การประมวลและแปรผล 

การสรุปผลและจดัล าดบั 
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 ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO 
 

 1. ให้ผู้ตรวจสอบคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากบัญชี  ที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก าหนด ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางของ 
COSO 
 2. รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน โดยสอบทาน การบริหารความเสี่ยง และ
กิจกรรมการจัดวางและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและส่วนงานย่อยต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การบริหารความเสี่ยง 
   (1) สอบทานกระบวนการในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทราบว่าการ
ด าเนินการครอบคลุมแผนการปฏิบัติงานในส่วนแผนงาน งาน/โครงการที่เป็นภารกิจส าคัญขององค์กร และ
การเสนอขออนุมัติแผนเป็นไปตามท่ีก าหนด 
   (2) สอบทานกระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานว่ามีแนวทางในการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
   (3) สอบทานวิธีการจัดการ/บริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และสามารถ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คาดหวังของผู้บริหาร รวมทั้งให้สอบทานผลการด าเนินงาน ตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปตามท่ีก าหนด 
  2.2 กิจกรรมการจัดวางและการประเมินการควบคุมภายใน 
   (1) สอบทานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจ าปีที่ผ่านมา  เพ่ือ
ทราบความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงานและแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งสอบทานรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 
เดือน เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในการลดความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมการควบคุม 
   (2) สอบทานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  เพื่อ
ทราบความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง ในกรณี ที่ส่วนงาน
ย่อยไม่ได้จัดท าแผนการปรับปรุง ผู้ตรวจสอบภายในอาจท าการประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ส่วนงานย่อย
เห็นว่าเพียงพอเหมาะสมแล้ว ว่ามีการปฏิบัติจริง และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
 3. ท าการประเมินปัจจัยเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วให้ค่าคะแนนความเสี่ยงและบันทึกไว้ใน
กระดาษท าการ 
  ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สามารถประเมินได้  ทั้ง
ระดับกิจกรรมและระดับหน่วยงาน กล่าวคือ หากเป็นการประเมินภาพรวมการควบคุมภายในขององค์กร 
จัดเป็นการประเมินระดับกิจกรรม แต่หากประเมินในระดับส่วนงานย่อยหรือระดับหน่วยรับตรวจที่เป็น
หน่วยงานในสังกัด จัดเป็นการประเมินระดับหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่พิจารณา
เบื้องต้นว่าส่วนใดมีจุดอ่อน หากภาพรวมมีจุดอ่อนก็ควรประเมินระดับกิจกรรม เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
   ของหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO แล้ว ให้ผู้ตรวจสอบภายในท าการ
ประเมินความเสี่ยงตามหลักการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร โดยควรแยกการประเมินเป็น 2 ระดับ 
 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับกิจกรรม 
 1. คัดเลือกกิจกรรมส าคัญ ๆ ของหน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยอาจคัดเลือกจากภารกิจ
ส าคัญตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือกิจกรรมที่เป็นภาระงานส าคัญของส่วนงานย่อยตามแผนการปรับปรุง ใน
การประเมินระบบควบคุมภายใน หรืออาจเลือกกิจกรรมที่เป็นภารกิจส าคัญระดับองค์กร มาประเมินความ
เสี่ยงก็ได้ 
  ทั้งนี ้ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรม ที่หน่วยงานด าเนินงาน 
แล้วจัดล าดับความส าคัญและน ามาจัดท าเป็นแผนตรวจสอบภายในระยะยาวให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรม แต่ใน
กรณีที ่หน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่สามารถด าเนินการประเมินได้ทั ้งหมด  ในเบื้องต้นขอให้ผู้
ตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมส าคัญท่ีส่งผลกระทบองค์กร อย่างน้อย 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมที่เป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายในภารกิจส าคัญของหน่วยงาน  
  1.2 กิจกรรมการจัดท ารายงานการเงินให้ถูกต้องน่าเชื่อถือ เช่น การจัดท าบัญชี  เงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
  1.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เช่น การจัดซื้อเครื่องมือทางการ
แพทย์ให้กับโรงพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ ฯลฯ 
 2. ให้ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม/โครงการที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 1 โดยคัดเลือกปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ตามบัญชีที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ตามเอกสารแนบ)  
  ทั้งนี้ การประเมินกิจกรรม ควรคัดเลือกให้ครอบคลุมกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร ที่
หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดทุกด้าน ได้แก่ (1) ด้านกลยุทธ์ (2) ด้านการ
ด าเนินงาน (3) ด้านการบริหารความรู้ (4) ด้านการเงินและ (5) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ โดย
แต่ละด้านควรเลือกจ านวนเท่า ๆ กัน ในกรณีที่จ านวนข้อไม่เท่ากัน จะท าให้ค่าน้ าหนักแต่ละด้านไม่เท่ากัน
ด้วย 
 3. รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วท าการประเมินความเสี่ยง โดยให้
ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วบันทึกไว้ในกระดาษท าการ 
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10 
กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน 
 หลังจากประเมินความเสี ่ยงในระดับกิจกรรมแล้ว ให้ท าการประเมินความเสี ่ยง ในระดับ
หน่วยงานโดย 
 1. คัดเลือกกิจกรรมที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยอาจพิจารณาจาก
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการมอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงาน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ การพัฒนา
บุคลากรภายในหน่วยงาน การจัดซื ้อจัดจ้าง หรืออาจพิจารณาจากกิจกรรมที่หน่วยงาน  ทุกแห่งต้อง
ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส่วนราชการ หรือการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เป็น
ต้น 
 2. เมื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมได้แล้ว ให้คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน  ความ
เสี่ยงตามบัญชีที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ตามเอกสารแนบ) เพ่ือประเมินกิจกรรมที่คัดเลือกไว้ เช่น หากเลือก
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประเมินระดับหน่วยงาน อาจเลือกเกณฑ์ในส่วนของ  การจัดท าแผน 
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้อทักท้วงในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ข้อพึงระวัง การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานควรก าหนดกิจกรรมที่จะประเมินปัจจัย
เสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือเหมือนกันในทุกหน่วยงาน  
 3. รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วท า
การประเมินความเสี่ยง ให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และบันทึกไว้ในกระดาษท าการ  
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของส ำนักงบประมำณ 
 

 การพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ผู้
ตรวจสอบภายในควรด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของส านักงบประมาณ โดยคัดเลือกปัจจัย
เสี ่ยงอย่างน้อย 5 ด้าน จากหัวข้อ “ปัจจัยเสี ่ยงในการประเมินโครงการตามแนวทางของ ส านัก
งบประมาณ” แล้วรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความเสี ่ยงจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  ให้
ครบถ้วน แล้วท าการประเมินความเสี่ยงโดยให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และบันทึกไว้ในกระดาษท าการ 
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 ขั้นตอนที่ 4 กำรประมวลผล 
 

 1. น าข้อมูลระดับค่าคะแนนความเสี่ยงทุกด้านมาประมวลผล โดยการหาค่าเฉลี่ย 
 2. น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรผล ซึ่งเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยทางสถิติของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดช่วงของค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้ 
 4.20 - 5.00  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงมากท่ีสุด 
 3.40 - 4.19  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงมาก 
 2.60 - 3.39  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 1.80 - 2.59  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงน้อย 
 1.00 - 1.79  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 
 ข้อพึงระวัง การหาค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านทางสถิติ ที่ถูกต้อง คือ การคิดค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรวม
ทั้งหมด ไม่ใช่การน าค่าเฉลี่ยแต่ละด้านมาเฉลี่ยอีกครั้ง  เนื่องจากหากจ านวนข้อในแต่ละด้านไม่เท่ากันจะ
ท าให้ค่าคะแนนคลาดเคลื่อนได้ 
 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลและจัดล ำดับ 
 

 น าค่าคะแนนเฉลี่ยมาเรียงล าดับตามค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย และค่าแปรผลจากค่า
คะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด - ความเสี่ยงน้อยที่สุด เพ่ือก าหนดกิจกรรมและหน่วยงานที่มี
ความเสี่ยงสูงที่ควรด าเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองฯ จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

www.kpru.ac.th / e – mail : check@moe.go.th 
โทรศัพท์ 055-706-555  โทรสาร 055-706-518 
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