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บทที ่ 1 

ขอบเขตทัว่ไป 

 

วตัถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์การ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 คู่มือฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้ผูบ้ริหารทุกระดับและคณะท างาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ เทคนิคและ

กระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 

2. เพื่อให้คณะท างานไดรั้บทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 

3. เพื่อใหมี้การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายในกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

5. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในในหน่วยงานทุกระดบัของ

มหาวทิยาลยั 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัต้องมีการประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ซ่ึงในปีการศึกษา 2550 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้ าหนดให้มหาวิทยาลยั น าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้

ในกระบวนการบริหารการศึกษา ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2553 (ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2553) ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขององคป์ระกอบท่ี 7 การ

บริหารและการจดัการ 

 มหาวิทยาลยัตอ้งรายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 1/2550 วนัท่ี 4 มกราคม 2550 มีมติเสนอแนะให้

สภาสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนัข้ึน โดย

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัวางระบบและด าเนินการป้องกนัความเส่ียง โดยให้มีระบบการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สภาสถาบนัอุดมศึกษา ใช้เป็น
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แนวทางในการบริหารนโยบาย ก ากบัดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้เหมาะสมกบัสถานภาพ

ของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 

 เน่ืองจากสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ 

เป็นไปอยา่งรวดเร็วส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งแข่งขนักนัรุนแรง

มากข้ึน ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัมากในการบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้และความอยูร่อดของมหาวทิยาลยั  

การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นมหาวิทยาลยั จะเป็นหลกัประกนัส่วนหน่ึงท่ีสามารถ

ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการบริหาร

ความเส่ียงเป็นการวเิคราะห์และคาดการณ์ในอนาคตภายใตห้ลกัเหตุและผล เพื่อก าหนดหลกัการและวิธีการ

ลดหรือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินงาน  

 นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงยงัเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงจะมีการด าเนินงาน

บนพื้นฐาน 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

ดงันั้น มหาวิทยาลยัฯ จึงตอ้งด าเนินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเป็น

ขอ้มูลใหผู้บ้ริหารของมหาวทิยาลยัสามารถตดัสินใจรับมือกบัความเส่ียงไดอ้ยา่งรอบคอบและเหมาะสมกบั

สถานการณ์  

 

ความหมายและค าจ ากดัความของการบริหารความเส่ียง  

 เพื่อให้ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานและบุคลากรทัว่ไปมีความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใน

ทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ารนั้น จึงนิยามค าจ ากดัความการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอน ซ่ึงมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคตและมี

ผลกระทบก่อใหเ้กิดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์

ท าใหก้ารด าเนินงานของมหาวิทยาลยัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงคห์รือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ทั้ งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และดา้นการบริหารจดัการและบริการ โดยพิจารณาจากผลกระทบ ( Impact) ท่ีไดรั้บ และ

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ความเส่ียงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ  

- ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Risk)  

- ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ (Operational Risk)  
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- ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน (Financial Risk)  

- ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

2. ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตน้เหตุหรือสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงานหลกัท่ีก าหนดไว ้ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกองค์การซ่ึง

องคก์ารควรระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้ิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความ

เส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ และบริบทขององคก์าร  

1) ปัจจยัภายใน เช่น  

- ปัจจยัเส่ียงทางดา้นเทคโนโลย ีเช่น การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสม การลา้หลงั 

ของเทคโนโลยเีน่ืองจากมีเทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนรวดเร็ว ความผดิพลาดของเทคโนโลยีท่ีใช ้ฯลฯ  

- ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การเปล่ียนแปลงบุคลากร

ท่ีด าเนินการ การขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนวตัถุดิบ ความไม่แน่นอนของความตอ้งการ(อุปสงค์) 

ความไม่แน่นอนของการไดรั้บงบประมาณประจ าปี การไม่ได้รับงบประมาณตามท่ีเสนอขอ   กลไกการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม ฯลฯ  

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร  

- ปัจจยัดา้นจริยธรรมของบุคลากร  

- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

2) ปัจจยัภายนอก เช่น  

- ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายของรัฐบาลการ

แทรกแซงจากบุคคลภายนอก การร่วมมือเชิงนโยบายระหวา่งผูบ้ริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความร่วมมือของผูบ้ริหารภายในองค์การ ความร่วมมือจากสหภาพ

แรงงานขององคก์าร ความร่วมมือระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือกลุ่มต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  

- ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ราคาน ้ ามนั ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

ความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ ความผนัผวนของอตัราการแลกเปล่ียน ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ฯลฯ  

- ปัจจัย เ ส่ียงทางด้านกฎหมาย เช่น ความคลุมเครือของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ความไม่มัน่ใจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ  

ขอ้บงัคบัท่ีลา้หลงั ไม่ทนัการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงมติท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  
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- ปัจจยัเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม    น ้ า

ท่วม พายใุตฝุ้่ น โคลนถล่ม แผน่ดินไหว ภยัแลง้ โรคระบาด ฯลฯ  

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง และการ

วเิคราะห์เพื่อจดัล าดบัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์าร โดยการประเมินจาก

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

- โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 

ความเส่ียง  

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหาก 

เกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  

- ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการ

ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ ความเส่ียงสูงมาก ความ 

เส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงนอ้ย และความเส่ียงนอ้ยมาก  

4. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณ์หรือความเส่ียง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์าร

ยอมรับได ้(Risk Tolerance) โดยการเลือกแนวทางท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงนั้น ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึง

ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการจดัการความเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่า

หรือไม่ การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าได ้ดงัน้ี  

1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Accept หรือ Take ) คือ การรับความเส่ียงไวจ้ดัการเอง

ภายในหน่วยงานหากท าการวิเคราะห์แลว้เห็นว่าไม่มีวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากตน้ทุน

การจดัการความเส่ียงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่ควรมีมาตรการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลท่ีจะ

เกิดข้ึน  

2) การลดความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Reduction หรือ Treat) หรือลดความเป็นไปได้

ในการเกิดความเส่ียง คือ ความพยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง หรือลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นความ

เส่ียงจะเกิดข้ึน เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การก าหนดผูจ้ดัจา้งและผูรั้บมอบงานให้แยก

จากกนั หรือลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงเกิดข้ึน เช่น การติดตั้งเคร่ือง

ดบัเพลิง การส ารองขอ้มูล (back up) เป็นระยะๆ มีการบนัทึกขอ้มูลส ารอง  
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3) การกระจายความเส่ียง (Risk Sharing หรือ Transfer) คือ การถ่ายทอดความเส่ียง

บางส่วนให้ผูอ่ื้น/หน่วยงานอ่ืนร่วมกนัรับผิดชอบ เม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึนจะตอ้งรับผลกระทบ

ร่วมกนั ซ่ึงการแบ่งรับความเส่ียงไม่ไดเ้ป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน แต่เป็นการรับประกนัว่าเม่ือเกิด

ความเสียหายแล้วองค์การจะได้รับการชดใช้จากผูอ่ื้น เช่น การท าประกัน(Insurance) การท าสัญญา 

(Contracts) การรับประกนั (Warranties) การจา้งผูด้  าเนินการภายนอก  

4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance หรือ Terminate) คือ การปฏิเสธและหลีกเล่ียง

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่

เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงแต่มีขอ้เสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแผนงานขององคก์าร

มากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ 

กรณี เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

ของฝ่ายบริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าไดโ้ดยจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมอยา่งเพียงพอและ 

เหมาะสม  

5. การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจยั 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองคก์ารจะเกิด

ความเสียหาย โดยใหร้ะดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับ

ได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าประสงค ์    กลยุทธ์ 

และช่ือเสียงขององคก์ารเป็นส าคญั โดยไดรั้บการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจาก

หน่วยงานทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์าร  

 6. การควบคุมภายใน (Control) คือกระบวนการ (Process) ปฏิบติังานท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากร

ของหน่วยงานจดัให้มีข้ึน เพื่อควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซ่ึง

การควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือขั้นตอน

การปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียง (Risk) ท่ีจะเกิดข้ึน 

7. การวเิคราะห์เพือ่ระบุความเส่ียงต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนด

นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่

สอดคล้องกับปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกองค์การ ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวไ้ม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทศัน์แก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผูรั้บ
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บริหารหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างแทจ้ริง หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจผิดพลาดหรือน า

การตดัสินใจนั้นมาใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การตลาด ภาพลกัษณ์ ผูน้ า ช่ือเสียง 

ลูกคา้เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาและการบรรลุผลเป้าประสงคแ์ละหรือเป้าหมายของ

องคก์าร  

2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วสัดุ/อุปกรณ์ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซ่ึงถา้ไม่ดีพอองคก์าร

ตอ้งหาวิธีการในการจดัการไม่ให้ความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการหรือแผนกลยทุธ์ขององคก์าร  

3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมใน

เร่ืองการเงิน งบประมาณ และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ท่ีเกินความจ าเป็น หรือการบริหารการเงินไม่มี

ประสิทธิภาพ  

4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม 

หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน หรือไม่สามารถปฏิบติัไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผลต่อการ

ลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. การติดตามประเมินผล  หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวมี้ความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบติัตามจริง 

ขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา  
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บทที ่2 

แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัรังสิต 

1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ก าหนดการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร ไว ้2 ระดบั คือ ระดบัมหาวิทยาลยั 

และระดบัคณะ/วทิยาลยั/ศูนย/์ส านกั/สถาบนั ดงัน้ี 

 1.1 ระดบัมหาวิทยาลยั รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัรังสิตโดย

อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี เป็นกรรมการ โดยมีส านกังานตรวจสอบภายใน เป็น

ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการภายใตน้โยบายและการก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  

 1.2 ระดบัฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัฝ่าย/

หน่วยงาน/คณะวิชา ตามท่ีฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา นั้น ๆ แต่งตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบและด าเนินการภายใต้

การก ากบัดูแลของรองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการ/คณบดี โดยมีโครงสร้างดงัแผนภาพท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แผนผงัโครงสร้างการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มรส. 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มรส. 

รองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการ/คณบดี 

คณะท างานบริหารความเสีย่งระดบัฝ่าย/
หน่วยงาน/คณะวชิา 
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2. นโยบายการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ 

 2.1 หลกัการและเหตุผลท่ีตอ้งมีนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

  เน่ืองดว้ยการบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบนั ไดมี้การปรับกลยุทธ์

ในการบริหารองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมตามการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวั

และมีเสรีภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการก ากบัดูแลและควบคุมตนเองตามหลกัธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและลดความเส่ียงในการบริหารจดัการองคก์ร ซ่ึง

จะมีผลใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพฒันาและแข่งขนัได ้

 2.2 วตัถุประสงคข์องนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

  1) เพื่อให้มหาวิทยาลยัสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและลดขนาด

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบได ้

  2) เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั 

 2.3 เป้าหมายหรือตวัช้ีวดัของนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลการท างานของ

สถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการให้มีคุณภาพไดแ้ก่ 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชห้ลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ดงันั้น 

สกอ.จึงก าหนดให้มีการประเมินองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการในตวับ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหาร

ความเส่ียง มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อวดัระดบัความส าเร็จ

ของการน านโยบายการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจดัการ 

 2.4 ประเภทของนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร ครอบคลุมความเส่ียงประเภทใดบา้ง  

  มหาวทิยาลยัรังสิต มีประเภทนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ารครอบคลุมความ

เส่ียง 4 ดา้น โดยความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้คือ 

  1) ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

  2) ดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risk)  

  3) ดา้นการเงิน (Financial Risk)  

  4) ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)  
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดว้ยการบริหาร

ความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการท่ีอยูใ่นระบบการตรวจสอบของ

สถาบนัอุดมศึกษา จึงมีความสัมพนัธ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

แผนภาพที ่2 แสดงกรอบการด าเนินงานด้านการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมการความเส่ียงทุกระดบัด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1.

ระบุความเส่ียงและปัจจยัเส่ียง 2.ประเมินความเส่ียง 3.ประเมินมาตรการควบคุม 4.แผนจดัการความเส่ียง 5. การรายงาน  6. 

การติดตามผลและทบทวน 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับการบริหารความเส่ียง ท่ีส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการทัว่

ทั้งองคก์าร ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั 

(6) 

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิตรายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลยั ครอบคลุมทั้ งด้านระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง 

ระบบการตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit)  

 

 
 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต 

สภามหาวทิยาลยัใหข้อ้เสนอแนะและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัคณะ/ฝ่าย/หน่วยงาน 

- จดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการวางแผนระบบควบคุมภายในส าหรับปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีก าหนดโดยคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั 

-ก าหนดและจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการวางแผนระบบควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงอ่ืนๆของหน่วยงาน 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิคราะห์ผลประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา รายงานทางการเงิน ผลส ารวจความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัเส่ียง ก าหนดความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัและจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร 

 

ผู้ตรวจสอบภายในโดยการมอบหมายของกรรมการตรวจสอบ 

- ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของสภา 

- ด  าเนินการดา้นการตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

ส านักงานตรวจสอบภายในรวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั

รังสิต  
 

(7) 
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 มหาวิทยาลยัรังสิตก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบัและมีการปฏิบติัอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบหลกั

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  

 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 1. ส่งเสริมใหมี้การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

2. ก ากบันโยบายและใหค้  าเสนอแนะการบริหารความเส่ียง และ

การควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวทิยาลยั 

1. จดัวางระบบและด าเนินการป้องกนัความเส่ียง โดยใหมี้ระบบ

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความ

เส่ียง เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร

นโยบาย ก ากบัดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของมหาวทิยาลยั 

2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากมติสภามหาวทิยาลยั 

3. รายงานผลการปฏิบติังานต่อสภามหาวทิยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ

ทุกระยะท่ีสภาฯ ก าหนด 

3. อธิการบดี 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

เพื่อใหห้น่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์าร โดยมีการ

เช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์ององคก์ารและ

มีการบูรณาการร่วมกนั 

2. ติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัและก ากบัการบริหารความเส่ียง 

3. ใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของมหาวทิยาลยั 
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ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

มหาวทิยาลยัรังสิต  

1. จดัท าร่างนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงและการ

จดัการควบคุมภายใน 

3. จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ารของ

มหาวทิยาลยั 

4. รวบรวมขอ้มูล ระบุความเส่ียง วเิคราะห์ความเส่ียง และ

ประเมินความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 

5. เสนอมาตรการการจดัการความเส่ียง และการจดัการควบคุม

ภายใน 

6. จดัใหมี้กระบวนการการเรียนรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง

เพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์าร 

5. รองอธิการบดี/ ผูช่้วยอธิการบดี/ 

คณบดี/ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้หน่วยงาน 

1. ส่งเสริมใหมี้การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

3. ใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน 

4. ใหข้อ้มูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง

ตลอดจนรายงานการติดตามประเมินผลในระดบัมหาวทิยาลยั

ต่อไป 

5. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงาน ตระหนกัถึงความส าคญัของ

การบริหารความเส่ียง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา 

1. น านโยบายการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

2. รวบรวมขอ้มูล ระบุความเส่ียง วเิคราะห์ความเส่ียง และ

ประเมินความเส่ียงของฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา 
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ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

3. จดัท าแผนป้องกนัหรือลดความเส่ียงของหน่วยงาน 

4. เสนอมาตรการการจดัการความเส่ียง และการจดัการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน 

5. จดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณบดี/

ผูอ้  านวยการในรูปแบบรายงานท่ีก าหนดเพื่อใชใ้นการสอบทาน

ระบบควบคุมภายใน 

7. ส านกังานตรวจสอบภายใน 1. จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั

รังสิต 

2. ประสานงานคณะ/ส านกั/สถาบนั/ศูนยใ์หจ้ดัท าระบบบริหาร

ความเส่ียง 

3. ติดตามผลและแผนการรายงานดา้นบริหารความเส่ียง สอบ

ทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เส่ียง 

4. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การด าเนินงานดา้นการ

บริหารความเส่ียง 

5. จดัท ารายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการ

ประเมินผลงาน เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอ

ต่อคณะกรรมการสภาต่อไป 

6. น าขอ้เสนอแนะจากกรรมการสภามาใชใ้นการปรับปรุงการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัต่อไป 

  

 

  

 

 

 



13 

 

บทที ่3 

ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการระบุ ประเมิน และจดัระดบัความเส่ียงท่ี

มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์การ รวมทั้งการ

บริหาร/จดัการความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้ซ่ีงกระบวนการดงักล่าวน้ีจะส าเร็จไดต้อ้งมีการส่ือสารให้คนในองคก์ารมีความรู้ ความเขา้ใจใน

เร่ืองการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกนัน้ีมหาวทิยาลยัมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 3 และมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่3 แผนผังภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัรังสิต 

1. ระบเุป้าประสงค์ และ 

ก าหนดวตัถปุระสงค์ 

7. การตดิตามผลและ

ทบทวน 

2. ระบคุวามเส่ียง และ 

ปัจจยัเส่ียง 

3. ประเมินความเส่ียง 

4. ประเมินมาตรการ

ควบคมุ 

6. การรายงาน 

5. แผน/การจดัการกบัความ

เส่ียง 

8.การส่ือสาร 
ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 8.การส่ือสาร 
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ขั้นที ่1 การก าหนดวตัถุประสงค์ (Set Objectives) 

 วตัถุประสงค์ หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนด

วตัถุประสงคใ์นทางมหาวิทยาลยั มีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัมหาวิทยาลยั ลดหลัน่มาเป็นล าดบัจนถึงระดบั

กิจกรรมระดบับุคคล 

 การก าหนดวตัถุประสงค์ภายในองค์การเดียวกัน ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นภาพรวมตามยทุธศาสตร์เป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั เช่น มหาวทิยาลยัตอ้ง

มีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ส่วนทิศทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ

นั้น มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายในตอ้งมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี และแผนพฒันา

มหาวทิยาลยัรังสิต 5 ปี ท่ีสอดคลอ้งเก่ียวโยงกนัไปจนถึงระดบัหน่วยงานยอ่ย 

 

ขั้นที ่2  การระบุความเส่ียง (Identify Risks) 

 ในการระบุความเส่ียง ควรท าความเขา้ใจกบัความหมายของ “ความเส่ียง (Risk)” และ “ปัจจยัความ

เส่ียง (Risk Factor)” ก่อนซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 ดงันั้นการระบุความเส่ียง (Identify Risks) จึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานร่วมกนั

ระบุความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามหน้าท่ีหลกั หรือโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ โดย

ตอ้งค านึงถึง 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานและมหาวทิยาลยั เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

2. สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลยั เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย

อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างองคก์ร ระเบียบขอ้บงัคบัภายใน 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเส่ียง มีหลายวิธีซ่ึงแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ

เหมาะสม ดงัน้ี 

1. การระบุความเส่ียงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อใหไ้ดค้วามเส่ียงท่ีหลากหลาย 

2. การระบุความเส่ียงโดยการใช ้Check List ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและทรัพยากร 

3. การระบุความเส่ียงโดยการวเิคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค  าถาม “What-if” 

4. การระบุความเส่ียงโดยการวเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังาน ในแต่ละขั้นตอนท่ีส าคญั 
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ระดับมหาวทิยาลยั 

 ส าหรับมหาวิทยาลยัรังสิต ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีท่านอธิการบดี

เป็นประธาน โดยคณะกรรมการดา้นต่างๆ ไดจ้ดัประชุม ระดมสมอง และจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง

และการวางระบบควบคุมภายในข้ึน โดยแยกเป็นการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้น

การเงินและดา้นกฎระเบียบ 

 

ระดับฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ภายในมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการในลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั คือ จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา ข้ึน  มีการประชุมระดม

สมอง และจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง และวางระบบควบคุมภายในโดยระบุความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น 

(ความเส่ียงท่ีก าหนดโดย สกอ.) ซ่ึงส่วนใหญ่จะระบุความเส่ียงเป็น 4 ดา้น คือ การบริหารความเส่ียงดา้นกล

ยทุธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงินและดา้นกฎระเบียบ 

 

ขั้นที ่3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หมายถึง การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยการวิเคราะห์ การประเมิน 

และการจดัระดบัความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานของหน่วยงาน

หรือขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

  1)  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน

ความเส่ียง ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานจะตอ้ง

ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานข้ึน  ซ่ึงสามารถก าหนดเกณฑ์ไดท้ั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานและดุลยพินิจการตดัสินใจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร

ของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลตวัเลข หรือจ านวนเงินมาใชใ้น

การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตวัเลขหรือจ านวน

เงินท่ีชดัเจนได ้ก็ใหก้ าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพดงัตวัอยา่ง เช่น 
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1) ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่ 

4 สูง 1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 

2 นอ้ย 2-3 ปีต่อคร้ัง 

1 นอ้ยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 

2 นอ้ย มีโอกาสเกิดแต่นานๆคร้ัง 

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 

 

2) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) อาจก าหนดไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก 

สูง ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด มีการสูญเสียทรัพยสิ์นอยา่งมหนัตมี์การบาดเจบ็ถึงเสียชีวติ 

4 ค่อนขา้งรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมากมีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นพกังาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมากมีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นหยดุงาน 

2 นอ้ย มีการสูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควรมีการบาดเจบ็รุนแรง 

1 นอ้ยมาก มีการสูญเสียทรัพยสิ์นเล็กนอ้ยไม่มีการบาดเจบ็รุนแรง 
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หรือก าหนดระดบัของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหาย เม่ือความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน โดยไดใ้ห้

ความส าคญัต่อผลกระทบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นการเงิน (Finance Impact) เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานในรูป

ของความเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน หรือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได ้หรือ

การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย 

2. ผลกระทบดา้นการด าเนินงาน (Operation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถ

ในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลกัขององคก์าร รวมถึงผลเสียหายจากการปฏิบติังานหยุดชะงกั 

หรือระบบการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม 

3. ผลกระทบดา้นภาพลกัษณ์ (Reputation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสีย

ช่ือเสียง อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการปฏิบติัท่ี

ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองคก์าร ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความพึง

พอใจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล ประชาชนผูรั้บบริหาร ฯลฯ 

ตวัอยา่งผลกระทบดา้นช่ือเสียง 

4. ผลกระทบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact) เป็นการประเมินผล

กระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงระบบงานและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ปฏิบติังานดา้นต่างๆภายในองค์การ ตวัอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology) มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากท าให้การด าเนินงานหยุดชะงกั 2 ชัว่โมง เป็น

ผลกระทบท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 

5. ผลกระทบดา้นบุคลากร (Personnel Impact) เป็นการประเมินผลกระทบท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต

บุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบติังาน และการถูกลงโทษทางวนิยั 

การพิจารณาระดับผลกระทบของปัจจัยเส่ียง หน่วยงานเป็นผู ้พิจารณาว่าปัจจัยเส่ียงนั้ นเกิด

ผลกระทบในดา้นใดไดบ้า้ง ซ่ึงหากมีผลกระทบเกิดข้ึนหลายดา้น ตอ้งให้ระดบัผลกระทบทุกดา้น แลว้มา

เฉล่ียระดบัผลกระทบ โดยใหร้ะดบัคะแนนเทียบกบัค่าช่วงคะแนนเฉล่ีย 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ

น้อย เป็นการน าความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆและประเมินระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง 
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เพื่อให้เห็นถึงระดบัของความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ท าให้สามารถก าการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตง้บประมาณ ก าลงัคน 

หรือเวลาท่ีมีจ  ากดั โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการผูป้ระเมินของหน่วยงาน

ควรเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดบัการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจยัความเส่ียงนั้น อาจใชค้ะแนนเสียงขา้งมากในท่ีประชุม หรือ

ใหแ้ต่ละคนเป็นผูใ้หค้ะแนน แลว้น าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉล่ีย เป็นตน้ ทั้งน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  1) พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) วา่มีโอกาส/ความถ่ี ท่ี

จะเกิดนั้นมากนอ้ยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน วา่มีระดบัความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 3) การวิเคราะห์ความเส่ียง เม่ือหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) 

และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ให้น าผลท่ีไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์

ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน ว่าก่อให้เกิด

ระดบัของความเส่ียงในระดบัใดในตารางระดบัความเส่ียง ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานทราบวา่มีความเส่ียงใดท่ี

เป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตอ้งบริหารจดัการก่อน 

ขั้นที ่4  มาตรการการจัดการความเส่ียง หรือกจิกรรมการควบคุมภายในทีด่ าเนินการแล้ว 

 กิจกรรมการควบคุม หมายถึงกระบวนการ วธีิปฏิบติังานต่างๆ ท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูรั้บชอบแต่ละ

กิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกบัทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถช่วยป้องกนัและช้ีให้เห็นความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อวตัถุประสงคไ์ด ้

 โดยทัว่ไปการปฏิบติังานจะตอ้งมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานอยู่

แล้ว เช่น การอนุมติั การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การ

จดัการทรัพยากร และการแบ่งหนา้ท่ีของบุคลากร เป็นตน้ ทั้งน้ีมีการแบ่งประเภทการควบคุมได ้4 ประเภท 

คือ 

  1. การควบคุมเพื่อการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงและขอ้ผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมติั การจดัโครงการสร้างองค์กร การ

แบ่งแยกหนา้ท่ี การควบคุมการเขา้ถึงเอกสาร ขอ้มูล ทรัพยสิ์น ฯลฯ 
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  2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ

คน้พบขอ้ผิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยนัยอด การตรวจนบั การรายงาน

ขอ้บกพร่อง ฯลฯ 

  3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้

ใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เช่น การใหร้างวลัแก่ผูมี้ผลงานดี เป็นตน้ 

  4. การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง หรือเพื่อหาวิธีการแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดซ ้ าอีกในอนาคต เช่น 

การเตรียมเคร่ืองมือดบัเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายใหน้อ้ยลง หากเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

 ส าหรับแนวทางของมหาวทิยาลยัรังสิตตามคู่มือน้ี หลงัจากประเมินความเส่ียงแลว้ หน่วยงานจะท า

การวิเคราะห์การควบคุมท่ีมีอยูเ่ดิมก่อน วา่ไดมี้การจดัการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ไวแ้ลว้

หรือไม่ ซ่ึงโดยปกติจะมีการก าหนดอยูค่่อนขา้งมากมาพิจารณาวา่เพียงพอหรือไม่ 

ขั้นที ่5 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management)  

 การบริหารจดัการความเส่ียง เป็นการน ากลยทุธ์ มาตรการหรือแผนงาน มาใชป้ฏิบติัในมหาวิทยาลยั 

หรือคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/สถาบนั/กอง/งาน เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียง หรือลดความเส่ียงหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง ใน

การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยูแ่ต่ยงัไม่เพียงพอ และ

น ามาวางแผนจดัการความเส่ียง 

 ทางเลือกในการจดัการความเส่ียง มีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนหรือน าผลมาผสมผสานให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริการผูรั้บผิดชอบ โดยสามารถจดัแบ่งวิธีการ

จดัการความเส่ียงมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

  1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างระบบควบคุม 

แต่อยา่งไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความเส่ียงดว้ยวธีิน้ีก็จะตอ้งติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงอยา่ง

สม ่าเสมอ 

  2. การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการ

ท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยูใ่นระกบัท่ีองค์การ

ยอมรับได ้เช่น การจดัอบรมเพิ่มทกัษะในการท างานใหก้บัพนกังาน การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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  3. การกระจายความเส่ียง หรือหารโอนความเส่ียง (Risk sharing หรือTransfer) เป็นการ

กระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผดิชอบไป เช่น การท าประกนัภยั/ประกนัทรัพยสิ์น

กบับริษทัประกนั หรือการจา้งบริษทัภายนอกมาจดัการในงานบางอยา่งแทน เช่น งานรักษาความปลอดภยั 

เป็นตน้ 

  4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจดัการกบัความเส่ียง

ท่ีอยูใ่นระกบัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเส่ียงได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ี

จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงนั้นไป 

 วิธีการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของ

หน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ของมหาวทิยาลยัรังสิตจะด าเนินการหามาตรการ/ทางเลือก ส าหรับการจดัการ

ความเส่ียงเพิ่มเติม และพิจารณาประเมินระดบัความเส่ียงท่ีคาด หลงัด าเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมไวด้ว้ย 

แต่บางกรณีก็จะใชว้ธีิการโอนความเส่ียง เช่น การท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บับุคลากร และนกัศึกษา เป็นตน้ 

ขั้นที ่6 การรายงาน (Report) 

 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจดัการความเส่ียง วา่มีความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่

หรือไม่ ถา้ยงัมีเหลืออยู ่มีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจดัการความเส่ียงนั้นอยา่งไร เสนอ

ต่อผูบ้ริหารเพื่อใหท้ราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน ทั้งน้ีการบริหารความ

เส่ียงจะเกิดผลส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหาร ซ่ึงหลงัจากหน่วยงานทราบผลการ

ประเมินความเส่ียงและน าความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่ในระดบัสูงมาก และ/หรือสูง มาก าหนดวิธีการจดัการ

ความเส่ียงแลว้ จะตอ้งจดัท ารายงานแจง้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 ส าหรับมหาวทิยาลยัรังสิตใช้รูปแบบของการรายงานการบริหารความเส่ียง ดังปรากฏในภาคผนวก 

ซ่ึงจะเป็นแบบทีใ่ช้ในการบริหารความเส่ียง และในกระบวนการตรวจสอบภายในจะพิจารณาข้อมูลจากแบบ

รายงานนี้เป็นหลักเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน จะด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะ

บุคคลทีท่างหน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกบั ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ขั้นที ่7 การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

  1. การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลงัจากไดด้ าเนินการตามแผนการบริการความ

เส่ียงแลว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการบริหารความเส่ียงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
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ความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วธีิการบริหารจดัการกบัความเส่ียง รวมถึงค่าใชจ่้ายของการควบคุม 

มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

   1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง 

รวมทั้งติดตามผลการจดัการความเส่ียงท่ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้ ว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการ

บริหารความเส่ียงหรือไม ่

   2) เป็นการตรวจสอบความคืบหนา้ของมาตรการควบคุมท่ีมีการท าเพิ่มเติมวา่แลว้

เสร็จตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ 

 หน่วยงานตอ้งสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการ

ต่อไป หรือวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่าย

บริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีกระบวนการสอบทาน หน่วยงานอาจก าหนดขอ้มูลท่ี

ตอ้งติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ

ติดตามผลไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป็นรายคร้ัง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ระดบัมหาวทิยาลยัมีการรายงานทุก 6 เดือนและทุกส้ินปีงบประมาณ 

2. การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตาม

ท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมกัอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหาร และการ

ก ากบัดูแลตามหนา้ท่ีประจ าของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยนั การสอบทาน งานตามสายบงัคบั

บญัชา 

2. การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน 

เพื่อพฒันาระบบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริงเป็นประจ าทุกปี 

 

ขั้นที ่8 การส่ือสาร (Communication) 

 เป็นกระบวนการส่งขอ้มูล/ข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูรั้บมีปฏิกิริยา

ตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัให้เป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการ มหาวิทยาลยัรังสิตได้ก าหนดช่องทางการ

ส่ือสารขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารความเส่ียงลงสู้การปฏิบติั เพื่อให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกระดบัไวห้ลายช่องทาง ดงัน้ี 

 3.8.1 ท่ีประชุมกรรมการบริหาร 
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 3.8.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.8.3 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 

 

3.2 แผนบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัรังสิต (ทุกรอบปีการศึกษา) 
 

กจิกรรม 
       

ธ.ค.-  
ม.ค. 

ก.พ. มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.-
ต.ค. 

1.จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัรังสิต 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูล ผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา จากนั้นก าหนดนโยบายดา้นความเส่ียง 
ก าหนดปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัทั้งองคก์าร 
จดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร 

       

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและติดตาม
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติ
เห็นชอบใหมี้การด าเนินการไวแ้ลว้ 

       

4.จดัประชุม คณะกรรมการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียง
ระดบัฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 

       

5. ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงตาม
นโยบายความเส่ียงและด าเนินการ 

       

6. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในดา้นบริหารความเส่ียง, ผลการ
ประกนัคุณภาพ,ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
โดยผูต้รวจสอบภายใน/ส านกังานตรวจสอบภายใน 

       

7. จดัท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดย
ส านกังานตรวจสอบภายใน 

       

8. กรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานติดตามฯ และน าเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยัเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 

       

9. สภามหาวทิยาลยัพิจารณาความเพียงพอระบบควบคุมภายใน        
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ภาคผนวก ก 

แบบรายงานผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน และค าอธิบายรายงาน 
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แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 (กรณไีม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 

เรียน (หวัหนา้หน่วยรับตรวจ/ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ..........(ช่ือหน่วยรับตรวจ)........ ส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงั

อยา่งรอบคอบ ผลการสอบทานพบวา่การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด ระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

 

 

 

ช่ือผูร้ายงาน............................................... 

                                                                                            (ช่ือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน)  

          ต  าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 

                                                                           วนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... 
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กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ

ข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี ้

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ..........(ช่ือหน่วยรับตรวจ).ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงั

อยา่งรอบคอบ ผลการสอบทานพบวา่การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด ระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน อยา่งไรก็ตามมี

ขอ้สังเกตท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี......................................................................................................................... 

 

 

ค าอธิบายรายงาน  

1. ช่ือรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
2. ผูรั้บรายงาน ไดแ้ก่ หวัหนา้หน่วยรับตรวจ, ผูบ้ริหารสูงสุด หรือผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังาน 

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
3. วรรครายงาน 

- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวา่ไดป้ฏิบติัอยา่ง

สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 
- สรุปผลการสอบทาน 

4. ช่ือผูร้ายงาน ไดแ้ก่ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้
หน่วยรับตรวจ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ให้ท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก ข 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ระดบัมหาวทิยาลยั 
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ค าสั่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

ท่ี ว.     /2554 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 จึงใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดี       กรรมการ 

3. ผูช่้วยอธิการบดี      กรรมการ 

4. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยใหค้ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด 

 

 สัง่ ณ วนัท่ี      มิถุนายน 2552 

 

 

      ( ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์)   

                        อธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ขอบข่ายภาระหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบตามที ่สกอ. 
ก าหนด 
- แผนการตรวจสอบประจ าปี ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
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30 

 

ท่ี ศธ 0511/ว100                             ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนศรีอยธุยา 

กทม. 10400 

25 มกราคม 2550 

เร่ือง  แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

 เน่ืองดว้ย การบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆในปัจจุบนั ไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการบริหารองคก์ร

ใหม่ให้มีความเหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงทางกระแสโลกาภิวตัน์และการแข่งขันทั้ งในประเทศและจาก

ต่างประเทศ ประกอบกบัสถาบนัอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวัและมีเสรีภาพมากยิ่งข้ึน 

ดงันั้น เพื่อเป็นการสร้างความเขม้แข็งในการก ากบัดูแลและควบคุมตนเองตามหลกัธรรมาภิบาล ป้องกนัโอกาสท่ีจะ

เกิดความเสียหายและลดความเส่ียงในการบริหารจดัการองค์กร ซ่ึงจะมีผลให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและ

น าไปสู่การพฒันาและแข่งขนัได ้

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี  4 มกราคม 2550 จึงมีมติเสนอแนะให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจดัให้มีคณะกรรมกาตรวจสอบประจ าอุดมศึกษาข้ึน โดยมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบในการวางแผนระบบและด าเนินการป้องกนัความเส่ียง โดยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน แบะการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารนโยบาย ก ากบั

ดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา รายละเอียดดงัส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายสุชาติ เมืองแกว้) 

      รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 02-6105200 ต่อ 5389-5390 โทรสาร. 02-3545531 
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แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ภายหลงัจากประเทศไทยไดป้ระสบกบัภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ.2540 และภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางดา้นสังคม กระแสโลกาภิวตัน์ และเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว การ

บริหารจดัการขององค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐ หรือเอกชนจึงไดท้  าการปรับตวัโดยการก าหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารองคก์รใหม่ใหเ้หมาะสม รวมทั้งการจดัหาเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการเขา้มาช่วยมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในภาวะท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัทั้งในประเทศและจากต่างประเทศในขณะน้ี 

 ดงันั้น องคก์รจึงควรมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก ากบัดูแลการด าเนินงาน เช่น ก าหนดให้ตวัช้ีวดัตวัหน่ึง

คือการบริหารความเส่ียง เพื่อบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลด

สาเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหายให้มีระดบัความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับไดป้ระเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ 

โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั ทั้งน้ี ส าหรับ ก.พ.ร. ไดก้  าหนดให้การบริหารความ

เส่ียงเป็นตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานตอ้งเลือกด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2548 ให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว ้ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ส านกังาน ก.พ.ร. ก็ไดก้  าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นตวัช้ีวดัเลือกตวัหน่ึงในมิติท่ี 4 ดา้นการพฒันา

องคก์รเพื่อเป็นการสร้างความเขม้แข็งและป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในการบริหารจดัการองคก์ร

อีกทางหน่ึง 

 ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษามีอิสระและสามารถพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวัและ

มีเสรีภาพมากยิ่งข้ึน ถา้หากสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ขาดการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ขาดการประเมินความเส่ียง

และไมมีการด าเนินการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได้แล้ว โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดความ

ผิดพลาดในการด าเนินงานย่อมมีมากข้ึน ดังนั้นเพื่อให้การจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสมประโยชน์ บรรลุตามวตัถุประสงค์ได้ สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดให้มี

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงข้ึนภายในสถาบนัอุดมศึกษาของ

ตนเอง 
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 โดยท่ีเป็นการสมควรสนบัสนุนและเสริมสร้างความเขม้แข็งในการก ากบัดูแลและควบคุมตนเอง

ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล อันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ รวมทั้ งเพื่อ

เสริมสร้างความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจแก่สาธารณชนโดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัระบบอุดมศึกษา ต่อ

การด าเนินการ ตามนโยบาย ยทุธศาสตร์ และผลงานของสถาบนัอุดมศึกษา วา่ไดมี้การตรวจสอบและก ากบั

ดูแลอย่างรอบคอบถึง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุม้ค่า คุณภาพของการบริหารงาน 

รวมถึงความโปร่งใส (transparency) ตรวจสอบได ้(accountability) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและ

สังคม (responsibility) และการมีส่วนร่วมของสังคม (participation) สภาสถาบนัอุดมศึกษาจึงควรจดัให้มี

การตรวจสอบภายใน (Auditing) การด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นระบบ และให้รายงานผล

การด าเนินงานต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1. ก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

ของสถาบนัอุดมศึกษาต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึง

การใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 2. ประเมินระดบัความเส่ียงในการบริหารและด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อทบทวนและ

เสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงาน การบริหารงาน และเพื่อป้อง

ปรามการทุจริตร่ัวไหลในขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3. สอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาความเส่ียง ความถูกตอ้ง 

และเช่ือถือไดข้องงบการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

 

2. ขอบเขตของการด าเนินงาน 

2.1 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

  สภาสถาบันอุดมศึกษาควรเสริมสร้างให้สถาบันอุดมศึกษาให้ ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน (performance audit) ให้มากยิ่งข้ึน นอกจากการตรวจสอบดา้นการเงินการบญัชี 

และการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยู่แลว้ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า ของการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามภารกิจในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการ

สอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้สอดรับกบัการบริหารจดัการ

แบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของประเทศในปัจจุบนั 
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2.2 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

  การควบคุมภายในในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีจดัให้มี

ข้ึนในองคก์รเพื่อให้บรรลุภารกิจอยา่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่า ซ่ึงไม่ใช่ระบบหน่ึง

ระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบท่ีแยกออกจากงานประจ าขององคก์ร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็น

ส่วนเดียวกนักบัระบบงานท่ีฝ่ายบริหารใชป้ฏิบติังานซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

   1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) หมายถึงสภาวการณ์หรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมในสถาบนัอุดมศึกษา เช่น การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 

โครงสร้าง สายการบงัคบับญัชา การมีภาวะผูน้ าท่ีดี จริยธรรมการท างาน ระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

   2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการประเมินถึงเหตุการณ์ท่ีไม่

พึงประสงคห์รือการกระท าใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในดา้นลบต่อการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาในดา้น

ต่าง ๆ  

   3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีองค์กรตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อลดความเส่ียงและท าให้เกิดความคุม้ค่าตลอดจนให้เกิดความ

มัน่ใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ อาจเป็นการควบคุมในลกัษณะการป้องกนั การ

ทบทวนการปฏิบติังาน หรือ การเสนอแนะการพฒันาระบบการด าเนิน เป็นตน้ 

   4) สารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication) 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมทนัต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

และสะดวกในการเขา้ถึง 

   5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการสอดส่องดูแล

กิจกรรมทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน และท่ีส้ินสุดไปแลว้ เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการ

ควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้ว่ามีความสอดคลอ้งหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่าง

ระหว่างแผนงานและผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอขอ้แนะน า เพื่อให้ความด าเนินงานมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

2.3 ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง 

  ความเส่ียงในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือภาวะ

คุกคาม หรือปัญหาอุปสรรคท่ีจะส่งผลกระทบท าให้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเบ่ียงเบนไป หรือ
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สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงเป้าหมาย ทั้ งทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การ

ด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแยกลกัษณะและประเภทของความเส่ียงได้

ดงัน้ี 

  1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงทีเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ และ

นโยบายในการบริหารงาน ท่ีเหมาะสมชดัเจนหรือไม่เพียงใด 

  2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน

ทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร

ในการปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดีเพียงใด 

  3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงทีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ือง

งบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ทีเกินความจ าเป็น 

  4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน หรือปฏิบติัไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการประเมินและการบริหารความเส่ียงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 

ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์ 

ประกอบดว้ย :  

การเมือง เศรษฐกิจ สถานการณ์โลก สังคม นโยบาย

รัฐบาล แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. 

ช่ือเสียงและการแข่งขนัการศึกษา 

 

 

 

 

 

- การจดัท าแผนพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาระยะยาว (10-

15 ปี) ท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว (15 ปี) ของ

สกอ. 

- การจัดท าแผนกลยุทธ์  (3 -5  ปี )  ท่ีสอดคล้องกับ

แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และ

รองรับความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สถานการณ์โลก 
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ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

 

 

 

ด้านการด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย : ระบบขององคก์าร 

กระบวนการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร และข้อมูล

ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ประกอบดว้ย : การบริหารการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย 

รวมทั้ง การบริหารเงินสด เงินคงคลงั ความน่าเช่ือถือ

และความทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

- การจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี (Action Plan)  

- การเป็นท่ียอมรับในช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีใน

สังคม 

 

- การปฏิบติัตามแผนการปฏิบติังาน 

- การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 

- การประกนัคุณภาพการศึกษา 

- การวางระบบการควบคุมภายใน 

- การตรวจสอบภายใน 

- การก าหนดสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสมและการลด

ขั้นตอนการท างาน 

- การวางแผนด้านการพฒันาบุคลากร และแรงจูงใจใน

การท างาน 

- การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังาน 

- การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานและรายงาน

ต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัอุดมศึกษาเป็นระยะ ๆ  

 

- การจดัท างบการเงิน ไดแ้ก่ งบดุล (Balance Sheet) , งบ

รายได ้– ค่าใชจ่้าย, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้โดยมี

การวิเคราะห์สถานะและผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ค าแนะน าทางการเงินรวมทั้งแผนการลงทุนต่าง ๆ เสนอ

ต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา ทุกระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 

ทุก 3 เดือน 

- การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย 

- การบริหารสินทรัพยใ์หมี้ความคุม้ค่า 
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ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ประกอบดว้ย : กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดของรัฐ และระเบียบของสถาบนัอุดมศึกษา 

 

 

 

- การใชจ่้ายเงินตามแผนงานและโครงการ 

 

- มีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินงานอย่าง

ครบถ้วน และถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน

ขอ้ผิดพลาดตามกฎหมาย สัญญาท่ีท าในระดบันิติบุคคล 

หรือสัญญาเฉพาะเร่ือง 

 

2.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)  

  ใหมี้การตรวจสอบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งในระดบัสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

ระดบัสถาบนัอุดมศึกษา ระดบัผูบ้ริหาร และหน่วยงานภายใน โดยการตรวจสอบ การบริหารงานดา้นต่าง ๆ 

ของสถาบนัอุดมศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจดัการในระดบัต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาหรือไม่ และเป็นไปตามหลกัการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือไม ่

 

3. วธีิการปฏิบัติ 

  สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ าประ

สถาบนัอุดมศึกษาข้ึน โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก จ านวน 3-5 คน และให้ส านกังานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเลขานุการและปฏิบติังานดา้นธุรการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า อุดมศึกษาดังกล่าวด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

สถาบนัอุดมศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัวางระบบและด าเนินการตรวจสอบภายใน 

ทั้งในการตรวจสอบการด าเนินงาน การเงินและบญัชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเส่ียง 

รวมทั้งอาจให้ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามมติสภาสถาบนัอุดมศึกษาในบางเร่ืองท่ี

สภาสถาบนัอุดมศึกษามอบหมาย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนัอุดมศึกษาไม่มีอ านาจสั่งการ

ในทางบริหารจดัการใด ๆ แต่คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรับผิดชอบในการ



37 

 

รายงานผลการปฏิบติังานต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งสม ่าเสมอทุก ๆ ระยะเวลาท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษา

ก าหนด 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  สถาบันอุดมศึกษาลดความเส่ียงในการบริหารลง และท าให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพและน าไปสู่การพฒันาและแข่งขนัได ้
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แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 ด้วยทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี  ศธ.0511/ว74 ได้ ก าหนดให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนัอุดมศึกษาข้ึน เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบครอบคลุม 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ระบบการควบคุมภายใน 

(Internal control) ระบบการประเมินและบริหารความเส่ียง (Risk management) และระบบการตรวจสอบ

การบริหารจดัการ (Management Audit) เพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจแก่สาธารณชน

โดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัระบบอุดมศึกษา ต่อการด าเนินการ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของ

สถาบนัอุดมศึกษา วา่ไดมี้การตรวจสอบและก ากบัดูแลอยา่งรอบคอบถึง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และเกิดความคุ้มค่า คุณภาพของการบริหารงาน รวมถึงความโปร่งใส (transparency) ตรวจสอบได ้

(accountability) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและสังคม (responsibility) และการมีส่วนร่วมของสังคม 

(participation)  

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีการก าหนดแผนการตรวจสอบของ

มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 ข้ึน 

 

1. วตัถุประสงค์ 

 1. ก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

ของมหาวิทยาลยัรังสิตต่อสภามหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึง

การใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 2. ประเมินระดบัความเส่ียงในการบริหารและด าเนินงาน ของมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อทบทวนและ

เสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงาน การบริหารงาน และเพื่อป้อง

ปรามการทุจริตร่ัวไหลในขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3. สอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยพิจารณาความเส่ียง ความถูกตอ้ง 

และเช่ือถือไดข้องงบการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
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2. ขอบเขตของการด าเนินงาน 

2.1 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

  สภามหาวิทยาลยัรังสิตเสริมสร้างให้มหาวิทยาลยัรังสิตให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ

การด าเนินงาน (performance audit) ให้มากยิ่งข้ึน นอกจากการตรวจสอบดา้นการเงินการบญัชี และการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีมีอยู่แล้ว โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า ของการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามภารกิจในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการ

สอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้สอดรับกบัการบริหารจดัการ

แบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของประเทศในปัจจุบนั 

2.2 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

  การควบคุมภายในในการบริหารมหาวทิยาลยั  เป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีจดัใหมี้ข้ึนใน

องคก์รเพื่อใหบ้รรลุภารกิจอยา่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่า ซ่ึงไม่ใช่ระบบหน่ึงระบบ

ใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบท่ีแยกออกจากงานประจ าขององคก์ร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วน

เดียวกนักบัระบบงานท่ีฝ่ายบริหารใชป้ฏิบติังานซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

   1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) หมายถึงสภาวการณ์หรือ

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดระบบการควบคุมในสถาบนัอุดมศึกษา เช่น การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ 

โครงสร้าง สายการบงัคบับญัชา การมีภาวะผูน้ าท่ีดี จริยธรรมการท างาน ระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

   2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการประเมินถึงเหตุการณ์ท่ีไม่

พึงประสงคห์รือการกระท าใด ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในดา้นลบต่อการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตในดา้น

ต่าง ๆ  

   3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีองคก์รตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเพื่อลดความเส่ียงและท าใหเ้กิดความคุม้ค่าตลอดจนใหเ้กิดความ

มัน่ใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่ อาจเป็นการควบคุมในลกัษณะการป้องกนั การ

ทบทวนการปฏิบติังาน หรือ การเสนอแนะการพฒันาระบบการด าเนิน เป็นตน้ 

   4) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) มหาวทิยาลยั

รังสิตตอ้งจดัใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลอยา่งเพียงพอและเหมาะสม

ทนัต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ และสะดวก

ในการเขา้ถึง 
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   5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการสอดส่องดูแล

กิจกรรมทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน และท่ีส้ินสุดไปแลว้ เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการ

ควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้ วา่มีความสอดคลอ้งหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งวเิคราะห์หาสาเหตุความแตกต่าง

ระหวา่งแผนงานและผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอขอ้แนะน า เพื่อใหค้วามด าเนินงานมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

2.3 ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง 

  ความเส่ียงในการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือภาวะ

คุกคาม หรือปัญหาอุปสรรคท่ีจะส่งผลกระทบท าให้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเบ่ียงเบนไป หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงเป้าหมาย ทั้ งทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การ

ด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแยกลกัษณะและประเภทของความเส่ียงได้

ดงัน้ี 

  1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงทีเกิดจากการก าหนดกลยทุธ์ และ

นโยบายในการบริหารงาน ท่ีเหมาะสมชดัเจนหรือไม่เพียงใด 

  2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน

ทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากร

ในการปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดีเพียงใด 

  3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงทีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ือง

งบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ทีเกินความจ าเป็น 

  4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน หรือปฏิบติัไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)  

  ให้มีการตรวจสอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั ทั้งในระดบัสภามหาวิทยาลยั ระดบั

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารหน่วยงานภายใน โดยการตรวจสอบ การบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั วา่มีระบบการบริหารจดัการในระดบัต่าง ๆ วา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจของ
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มหาวิทยาลยัหรือไม่ และเป็นไปตามหลกัการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

(Good Governance) หรือไม่ 

 

3. แผนการด าเนินงาน 

3.1 แผนการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผูบ้ริหาร ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วย (คณะ,ฝ่าย,หน่วยงาน) มี

กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ จดัล าดบัความส าคญัความเส่ียง การ

ก าหนดกิจกรรมหรือระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และติดตามเฝ้าระวงัเพื่อลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหาย ดา้นชีวิต ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม และภยัสังคมให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถบริหารจดัการได ้โดย

ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดบัมหาวิทยาลยัและ

ระดบัหน่วย 

ขอบเขต 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงาน มี

การด าเนินการครอบคลุม 

 1. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง ตลอดจนจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 

 2. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบัความส าเร็จท่ีเหมาะสม 

 3. มีแนวทางและกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจน รวดเร็ว และต่อเน่ือง 

 4. มีการตรวจสอบและปรับแก ้หากไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 5. มีการประเมินผลและรายงานต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

แนวทางการด าเนินงาน 

1) จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูล ผลประเมินคุณภาพการศึกษา จากนั้น

ก าหนดนโยบายดา้นความเส่ียง ก าหนดปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัทั้งองค์การ จดัท าคู่มือ

บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร 
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและติดตามการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารความเส่ียงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติเห็นชอบให้มีการ

ด าเนินการไวแ้ลว้ 

4) จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงระดบัฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา 

มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงตามนโยบายความเส่ียงและด าเนินการ 

6) ตรวจสอบระบบควบคุมภายในดา้นบริหารความเส่ียง, ผลการประกนัคุณภาพ,ผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยผูต้รวจสอบภายใน/ส านกังานตรวจสอบภายใน 

7) จดัท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยส านกังานตรวจสอบภายใน 

8) กรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานติดตามฯ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้

ขอ้เสนอแนะต่อไป 

9) สภามหาวทิยาลยัพิจารณาความเพียงพอระบบควบคุมภายใน 

 

3.2 แผนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  

ขอบเขต 

1) ตรวจสอบการควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงท่ีถูกระบุใหเ้ป็นความเส่ียงท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ทั้ง

องค์กร โดยคณะกรรมการความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั ของทุกคณะวิชา จ านวน 31 คณะวิชา และฝ่ายท่ี

รับผดิชอบ จ านวน 9  ฝ่าย 

2) ติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะท่ีได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้มีการ

ด าเนินการในส่วนของการตรวจสอบทางการเงิน (Financial audit) ประจ าปีการศึกษา 2555 ของฝ่าย

แผนพฒันาและแผนการเงินเฉพาะหน่วยงานทางดา้นการเงินและงบประมาณ 

3) ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) โดยตรวจสอบการปฏิบติัทางนโยบายหรือ

ระเบียบปฏิบติัภายใตม้าตรฐาน COBIT 4.1 ของหน่วยงานสังกดัฝ่ายเทคโนโลยีและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



43 

 

วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อสอบทานกระบวนการควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงหลกัท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ทั้งองค์กร

ประกอบดว้ย 31 คณะวิชา และ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ จ านวน 9 ฝ่าย ว่ามีประสิทธิภาพ ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่ระดบั

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่จะอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 2) เพื่อติดตามการการพัฒนาด าเนินการกระบวนการควบคุมภายในทางด้า นการเงินตาม

ขอ้เสนอแนะท่ีผ่านการอนุมติัของสภามหาวิทยาลยัท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู่จะอยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้

3) เพื่อสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีประสิทธิภาพ ท าให้

เช่ือมัน่ไดว้า่ระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่จะอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 

แนวทางการด าเนินงาน  

ส าหรับขอบเขตการตรวจสอบข้อที ่1  

1. ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ ไดแ้ก่ 

 1.1 แผนกลยทุธ์/แผนพฒันา/แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ 

 1.2 แบบประเมินระบบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการปฏิบติังาน 

2. ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนไดแ้ก่ 

2.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ซ่ึงรวบรวม 

วเิคราะห์ และสรุปโดยส านกังานวางแผน 

2.2 รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.3 ขอ้มูลดา้นการเงินและงบประมาณจากหน่วยงานกลาง ของมหาวทิยาลยัท่ีรับผดิชอบ 

ส าหรับขอบเขตการตรวจสอบข้อ 2  

1. การสัมภาษณ์ผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

ผู ้อ  านวยการส านักงานรับเงิน ผู ้อ  านวยการส านักงานบัญชี ผู ้อ  านวยการส านักงานจ่ายเงิน 

ผูอ้  านวยการส านกังานงบประมาณ เป็นตน้ หรือ 

2. ติดตามจากแผนงานในการด าเนินการตามมติรับรองของสภามหาวทิยาลยั 
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ส าหรับขอบเขตการตรวจสอบข้อ 3  

 ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัภายใตม้าตรฐาน COBIT 4.1 โดยอาศยัการ

สัมภาษณ์ การตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบตามระบบงาน (Walk through) เป็นตน้ 

 โดยคณะผูด้  าเนินการตรวจสอบทางดา้น IT audit ไดแ้ก่  

 1) ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  

     และอาจารยป์ระจ าสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2) ดร.สมบูรณ์  อเนกฤทธ์ิมงคล อาจารยป์ระจ าสาขาระบบสารสนเทศ Enterprise  

 3) ดร.สุทธิศกัด์ิ  วนัทวงษไ์ร อาจารยป์ระจ าสาขาระบบสารสนเทศ Enterprise  

 

ระยะเวลา 

 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

3.3 แผนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการ 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการประจ าคณะ มีผลการ

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นการก าหนด

นโยบาย ก ากบั ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานของอธิการบดี/คณบดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอธิการบดี/คณบดี มีผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดโดยสภา

มหาวิทยาลยั/คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาวตามหลกัธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล

อยา่งต่อเน่ือง 

ขอบเขต 

 1. การติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั 

 2. การติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารคณะ หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. การติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยั (อธิการบดี) 

 4. การติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัคณะวชิา (คณบดี)  
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แนวทางการด าเนินงาน 

 ส าหรับขอบเขตข้อที ่1   

เลขานุการสภาฯ จดัท าแบบประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น 

ไดแ้ก่ 

1. สภามหาวิทยาลัยท าพนัธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

มหาวทิยาลยั  

2. สภามหาวทิยาลยัก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบัระเบียบ 

3. สภามหาวทิยาลยัท าตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. สภามหาวทิยาลยัก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 5. สภามหาวทิยาลยัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

โดยใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัประเมินตนเองและหาค่าเฉล่ียคะแนนเตม็ 5 

 ส าหรับขอบเขตข้อที ่2  

1. คณะกรรมการบริหารคณะ หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีเทียบเท่าประเมินตนเองโดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีก าหนด 

2. สรุปผลท่ีไดเ้ป็นระดบัคะแนน 

3. ใหมี้บนัทึกขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

4. ใหมี้การประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี 

ส าหรับขอบเขตข้อที ่3  

เลขานุการสภามหาวิทยาลยัร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ

อธิการบดีท่ีครอบคลุมประเด็นส าคญัไดแ้ก่ 

1. การก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

2. การด าเนินการดา้นการก ากบัตรวจสอบ 

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล 

ดา้นการเงิน และ งบประมาณ การด าเนินงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ให้กรรมการท่ีแต่งตั้งโดย

สภามหาวทิยาลยัประเมินและหาค่าเฉล่ียคะแนนเตม็ 5 
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ส าหรับขอบเขตข้อที ่4 

1. ให้คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีเทียบเท่าท าการประเมินผลการ

บริหารงานของคณะวชิา และคณบดีน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม และให้

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินตนเองของคณบดี 

2. คณบดีประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเองท่ีก าหนด ส่งส านักงานบุคคล เพื่อ

รวบรวมเสนอคณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

3. ผูใ้ต้บงัคบับัญชาของคณบดีผูไ้ด้รับการประเมินแสดงความคิดเห็นด้านภาวะผูน้ า และการ

บริหารงานโดยหลกัธรรมาภิบาลของคณบดี ส่งส านกังานบุคคลเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการประเมิน

การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

4. ใหส้ านกังานวางแผนรวบรวมผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดั

ของแผนพฒันาระดบัคณะวิชา ส่งส านักงานบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหาร 

5. คณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ประเมินและสรุปผลการประเมินดา้นภาวะ

ผูน้ า และการบริหารงานโดยหลกัธรรมาภิบาลของคณบดี คิดเป็นระดบัคะแนน 

6. คณะกรรมกรรมประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร น าสรุปผลคะแนนการประเมินใน ขอ้ 5 

พร้อมขอ้สังเกต และ/หรือขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา แจง้แก่คณบดีผูไ้ดรั้บการประเมิน 

7. ก าหนดใหมี้การประเมินเป็นประจ าทุกปี 

ระยะเวลา 

 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

 

...................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดบัหน่วย 
  - ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วย  

  - แผนการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วย  

  - ตารางที ่1  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส าหรับความเส่ียง

ส าคญัท่ีก าหนดใหด้ าเนินการทัว่ทั้งองคก์ารในปีการศึกษา 2556 และ 2557 

  - ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอ่ืนๆและการควบคุมภายใน ปีการศึกษา 

2556 และ 2557 ระดบัหน่วย 
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(ตัวอย่าง) โดยหน่วยสามารถใช้รูปแบบของหน่วยได้เอง  

 

ค าสั่ง วทิยาลยั / คณะ / สถาบนั...................................... 

ท่ี .................. / 2556  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ก าหนดใหด้ าเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ในปี 2556 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของวทิยาลยั / คณะ / สถาบนั ................... เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ดงัน้ี 

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบดว้ย 

1. .....................................................  ประธานกรรมการ 

2. .....................................................  กรรมการ 

3. .....................................................  กรรมการ 

4. .....................................................  กรรมการ 

5. .....................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนา้ท่ี  1. จดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2556 ของวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั ......................... 

  2. ด าเนินการบริหารความเส่ียง 

  3. รายงานผลการบริหารความเส่ียงของวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั ................................... 

ใหม้หาวทิยาลยั   

 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ณ  วนัท่ี ...................................................... 

 

                   (                                   ) 

      หวัหนา้หน่วยงาน วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั 
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(ตัวอย่าง) หน่วยสามารถใช้รูปแบบของหน่วยได้ 

 

แผนบริหารความเส่ียง วทิยาลยั/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย ............................ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 

กจิกรรม 
       

ธ.ค.-  
ม.ค. 

ก.พ. มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.-
ต.ค. 

1.จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ของหน่วย อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูล ผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบายดา้นความเส่ียง 
ก าหนดความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจดัล าดบัความเส่ียงของ
หน่วย (ตารางท่ี 2) และความเส่ียงท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ทั้งองคก์าร 
(ตารางท่ี 1)  

       

3.มีการด าเนินการตามแผน        
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและติดตาม
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ของ
หน่วย ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติเห็นชอบใหมี้การ
ด าเนินการไวแ้ลว้ 

       

5. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในดา้นบริหารความเส่ียง, ผลการ
ประกนัคุณภาพ,ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  

       

6. จดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน 

       

7. จดัท ารายงานส่งส านกังานตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจทานและ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
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ตารางที ่1  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส าหรับ 6  ความเส่ียงท่ีก าหนดใหด้ าเนินการทัว่ทั้งองคก์ารในปี 2556 ระดับหน่วย 

ของวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/ฝ่าย ..................................................................... 

ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นกลยทุธ์ 1. งานวจิยั

หรืองาน

สร้างสรรคท่ี์

ไดรั้บการ

ตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

1.1 คณะมีการก าหนด
มอบหมาย สนบัสนุนการ
ท าและการเผยแพร่งานวจิยั
หรืองานสร้างสรรคข์อง
อาจารยเ์ป็นรายบุคคล 
1.2 คณะจดัท าฐานขอ้มูล
ดา้นการท าและการเผยแพร่
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
 
 

      KRI1.1 ร้อยละค่า

ถ่วงน ้ าหนกังานวจิยั

หรืองานสร้างสรรค์

ท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ านวนอาจารย์

ประจ า (สมศ.5) 

ปี 54…….. 

ปี 55…….. 

ปี 56……… 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นกลยทุธ์ 2. ทกัษะ

ภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศ

ของนกัศึกษา 

 

2.1 คณะมีการพฒันาดา้น
ภาษาองักฤษ/ต่างประเทศ
ใหแ้ก่นกัศึกษา (เช่น 
กิจกรรมนอกหลกัสูตร การ
สอดแทรกการใช้
ภาษาองักฤษในการสอน) 
2.2 คณะส่งเสริม สนบัสนุน
ใหน้กัศึกษาสอบวดั
มาตรฐานดา้นภาษาองักฤษ/
ต่างประเทศ 
 

      KRI 2.1ระดบัความ

พึงพอใจของคณะ

วชิาท่ีมีต่อทกัษะ

ภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศของ

นกัศึกษา 

O พึงพอใจมาก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี

การปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมการคณะหรือ

กก.บริหารความ

เส่ียง หรือโดย

คณาจารยฯ์ลฯ) 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ/กล
ยทุธ ์
 
 
 
 
 
 
 

3. อาจารย์
ประจ าด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการ/ 
คุณวฒิุ
ปริญญาเอก 

3.1 คณะมีการก าหนด
แผนพฒันาอาจารยเ์ป็น
รายบุคคล และมีการ
ด าเนินการ 

3.2 กรณีมีการรับอาจารย์

เพ่ิม คณะเนน้รับอาจารยว์ฒิุ

ปริญญาเอก/สูงสุด/

เทียบเท่า 

      KRI3.1อาจารย์

ประจ าด ารง

ต าแหน่งทาง

วชิาการ (สกอ. 2.3) 

(สมศ. 14) 

ปี 54…….. 

ปี 55…….. 

ปี 56……… 

KRI3.1อาจารย์

ประจ าคุณวฒิุ

ปริญญาเอก หรือ

สูงสุด(สกอ. 2.2) 

(สมศ. 14) 

ปี 54…….. 

ปี 55…….. 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ปี 56……… 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ 4. คุณธรรม 

จริยธรรมของ

นกัศึกษาและ

บุคลากร 

 

4.1 คณะมีการพฒันา 
ส่งเสริมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา
และบุคลากร 
4.2 มีประกาศและมาตรการ
เก่ียวกบัมาตรฐาน/ขอ้
ปฏิบติัดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัศึกษาและ
อาจารย ์
 

      KRI4.1 จ านวนการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์างดา้น
คุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษาและ
บุคลากร 
จ านวน..... คร้ัง 
ระดบัความรุนแรง 
O สามารถจดัการ
ไดภ้ายใน 
O เกิดความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหาวทิยาลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นการเงิน 5. การรักษา

สถานภาพ

ทางการเงินท่ี

มัน่คง 

 

5.1 คณะมีความระมดัระวงั
ดา้นสถานภาพทางการเงิน 
เช่น การศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการเปิดหลกัสูตร การ
ขอ/ใชง้บประมาณใสอด
คลอ้งกบัรายรับของคณะ 
5.2 กรณีมีประเด็นดา้น

ความมัน่คงของสถานภาพ

ทางการเงิน คณะมี

มาตรการในการแกไ้ขท่ี

เหมาะสมเช่น การปิด

หลกัสูตรท่ีซ ้ าซอ้น การเพ่ิม

มาตรการทางการตลาด 

มาตรการดา้นการใช้

งบประมาณ 

      KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ านวน

ผูท่ี้เขา้ศึกษา

เหมาะสม (มรส2.1) 

หลกัสูตร....... 

จ านวนนกัศึกษา

เป้าหมาย ....... 

จ านวนนกัศึกษาท่ี

รับไดจ้ริง ....... 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นการเงิน/การ
ด าเนินการ 

6.ความ
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น
ภายในและ
บริเวณ
ใกลเ้คียง
มหาวทิยาลยั
รังสิต  

6.1 การด าเนินงานของ
หน่วยรักษาความปลอดภยั 
6.2 การประชาสมัพนัธ์และ
การเฝ้าระวงัท่ีด าเนินการ
ภายในหน่วยงาน 

      KRI 6.1 จ านวนการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์างดา้น
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
จ านวน..... คร้ัง 
ระดบัความรุนแรง 
O สามารถจดัการ
ไดภ้ายใน 
O เกิดความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหาวทิยาลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น  

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4.มาตรการที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่าง ฝ่าย/หน่วย/คณะวชิาสามารถปรับเปลีย่นตามทีด่ าเนินการได้  

5. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยังมีอยู่มากหรือน้อย 
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ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอ่ืนๆและการควบคุมภายใน ของวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั ....................................................................  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดา้นกลยทุธ์/ดา้น
การปฏิบติังาน/
ดา้นการเงิน/ดา้น

กฎระเบียบ 

ความเส่ียง/
ปัจจยัเส่ียง 

มาตรการจดัการ
ความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการ

ควบคุมภายในท่ี
ด าเนินการอยูแ่ลว้ 

ระดบัความเส่ียง 
มาตรการ/
ทางเลือก 
ส าหรับการ
จดัการความ
เส่ียงเพ่ิมเติม 

ผูรั้บผดิชอบ/
เจา้ของความ

เส่ียง 

ระดบัความเส่ียงหลงัด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

ผลการตรวจสอบ
ภายใน 

โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ 
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ภาคผนวก จ 

 
ตารางรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส าหรับ 6 ความเส่ียง 

ท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ทั้งองคก์ร ในปีการศึกษา 2556 – 2557 ระดบัมหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่3  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส าหรับ 6 ความเส่ียงท่ีก าหนดใหด้ าเนินการทัว่ทั้งองคก์ารในปี 2556 ระดับมหาวทิยาลัย 

ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นกลยทุธ์ 1. งานวจิยั

หรืองาน

สร้างสรรคท่ี์

ไดรั้บการ

ตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

 
 

   รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วชิาการ 

  KRI1.1 ร้อยละค่า

ถ่วงน ้ าหนกังานวจิยั

หรืองานสร้างสรรค์

ท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ านวนอาจารย์

ประจ า (สมศ.5) 

ปี 55…….. 

ปี 56……… 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นกลยทุธ์ 2. ทกัษะ

ภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศ

ของนกัศึกษา 

 

    รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วชิาการ 

  KRI 2.1ระดบัความ

พึงพอใจของคณะ

วชิาท่ีมีต่อทกัษะ

ภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศของ

นกัศึกษา 

O พึงพอใจมาก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี

การปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมการคณะหรือ

กก.บริหารความ

เส่ียง หรือโดย

คณาจารยฯ์ลฯ) 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ/กล
ยทุธ ์
 
 
 
 
 
 
 

3. อาจารย์
ประจ าด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการ/ 
คุณวฒิุ
ปริญญาเอก 

    รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วชิาการ 

  KRI3.1อาจารย์

ประจ าด ารง

ต าแหน่งทาง

วชิาการ (สกอ. 2.3) 

(สมศ. 14) 

ปี 55…….. 

ปี 56……… 

KRI3.1อาจารย์

ประจ าคุณวฒิุ

ปริญญาเอก หรือ

สูงสุด(สกอ. 2.2) 

(สมศ. 14) 

ปี 55…….. 

ปี 56……… 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ 4. คุณธรรม 

จริยธรรมของ

นกัศึกษาและ

บุคลากร 

 

    รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
กิจการ
นกัศึกษา 

  KRI4.1 จ านวนการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์างดา้น
คุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษาและ
บุคลากร 
จ านวน..... คร้ัง 
ระดบัความรุนแรง 
O สามารถจดัการ
ไดภ้ายใน 
O เกิดความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหาวทิยาลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นการเงิน 5. การรักษา

สถานภาพ

ทางการเงินท่ี

มัน่คง 

 

    รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
แผนพฒัน
าและ
แผนการ
เงิน 

  KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ านวน

ผูท่ี้เขา้ศึกษา

เหมาะสม (มรส2.1) 

หลกัสูตร....... 

จ านวนนกัศึกษา

เป้าหมาย ....... 

จ านวนนกัศึกษาท่ี

รับไดจ้ริง ....... 
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ดา้น 
ความเส่ียง/ปัจจยั

เส่ียง 

มาตรการจดัการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเม่ือ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหวา่งปีการศึกษา) 

ผูรั้บผิดชอบ
/เจา้ของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลงั
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดา้นการเงิน/การ
ด าเนินการ 

6.ความ
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น
ภายในและ
บริเวณ
ใกลเ้คียง
มหาวทิยาลยั
รังสิต  

6.1 การด าเนินงานของ
หน่วยรักษาความปลอดภยั 
6.2 การประชาสมัพนัธ์และ
การเฝ้าระวงัท่ีด าเนินการ
ภายในหน่วยงาน 

   รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
บริหาร 

  KRI 6.1 จ านวนการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์างดา้น
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
จ านวน..... คร้ัง 
ระดบัความรุนแรง 
O สามารถจดัการ
ไดภ้ายใน 
O เกิดความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหาวทิยาลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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หมายเหตุ    1. แผนการบริหารความเส่ียงระดับมหาวทิยาลัยด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลยั 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น  

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4.มาตรการที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่าง ฝ่าย/หน่วย/คณะวชิาสามารถปรับเปลีย่นตามทีด่ าเนินการได้  

5. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยังมีอยู่มากหรือน้อย 
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