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เน่ืองดว้ยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลยั น ำ

ระบบบริหำรควำมเส่ียงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบบริหำรควำมเส่ียง 

เกณฑม์ำตรฐำนขอ้ท่ี 3 ขององคป์ระกอบท่ี 5 กำรบริหำรและกำรจดักำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดำ้น

กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของมหำวทิยำลยัรังสิตเป็นไปอยำ่งประสิทธิภำพและมี

ทิศทำงท่ีสอดคลอ้งเอ้ือต่อกำรพฒันำมหำวิทยำลยัรังสิตอย่ำงต่อเน่ือง คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง มหำวิทยำลยัรังสิต ท่ีประกอบดว้ยคณะอนุกรรมกำร 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำร

บริหำรงำนทัว่ไป  ดำ้นกำรเงิน  ดำ้นเทคโนโลยีและดำ้นนกัศึกษำ จึงไดมี้มติให้มีกำรจดัท ำ “คู่มือ

กำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำร มหำวิทยำลยัรังสิต” ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ผูบ้ริหำรทุก

ระดบัและคณะท ำงำน ไดมี้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจหลกักำร เทคนิคและกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย คณะท ำงำนได้รับทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำร

วำงแผนบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน มีกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยในอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเขำ้ใจ 

ตลอดจนเช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในกบัประเด็นยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั 

พร้อมน ำไปใช้เป็นคู่มือในกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในในหน่วยงำนทุกระดบัของ

มหำวทิยำลยั 

สำระส ำคญัของคู่มือน้ี ไดแ้ก่ ขอบเขตท่ัวไป ซ่ึงเป็นกำรรวบรวมเน้ือหำเก่ียวกบักำรบริหำร

ควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง แสดงโครงสร้ำงกำร

บริหำรควำมเส่ียงของมหำวิทยำลยัรังสิต ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุม

ภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและธรรมำภิบำล ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียง ตลอดจน การระบุความเส่ียงหลัก 5 ประการ (Top Five) ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ท่ีผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง พร้อมมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวขอ้งน ำไปปฏิบติั นอกจำกน้ียงัมีแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและผลกำร

ตรวจสอบภำยใน เพื่อน ำไปใชไ้ดท้นัที 
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บทที ่ 1 

ขอบเขตทัว่ไป 

 

วตัถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์การ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 คู่มือฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้ผูบ้ริหำรทุกระดับและคณะท ำงำน ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำร เทคนิคและ

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในของมหำวทิยำลยั 

2. เพื่อให้คณะท ำงำนไดรั้บทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน 

3. เพื่อใหมี้กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในอยำ่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนเช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยในกบัประเด็นยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลยั 

5. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในในหน่วยงำนทุกระดบัของ

มหำวทิยำลยั 

 เน่ืองด้วยมหำวิทยำลยัต้องมีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำในทุกระดับ ซ่ึงในปีกำรศึกษำ 2550 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ไดก้ ำหนดให้มหำวิทยำลยั น ำระบบบริหำรควำมเส่ียงมำใช้

ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอุดมศึกษำ 

พ.ศ. 2557 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบบริหำรควำมเส่ียง เกณฑ์มำตรฐำนขอ้ท่ี 3 ขององคป์ระกอบท่ี 5 กำรบริหำร

และกำรจดักำร 

 มหำวิทยำลยัตอ้งรำยงำนกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลยัตำมมติท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2550 วนัท่ี 4 มกรำคม 2550 มีมติเสนอแนะให้

สภำสถำบนัอุดมศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำสถำบนัข้ึน โดย

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจดัวำงระบบและด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยให้มีระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำ ใช้เป็น

แนวทำงในกำรบริหำรนโยบำย ก ำกบัดูแลเชิงนโยบำยตำมบทบำทและภำรกิจให้เหมำะสมกบัสถำนภำพ

ของแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำ 
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 เน่ืองจำกสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยีและนวตักรรมต่ำงๆ 

เป็นไปอยำ่งรวดเร็วส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนตอ้งแข่งขนักนัรุนแรง

มำกข้ึน ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงท่ีส ำคญัมำกในกำรบ่งช้ีควำมเจริญกำ้วหนำ้และควำมอยูร่อดของมหำวทิยำลยั  

กำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใชใ้นมหำวิทยำลยั จะเป็นหลกัประกนัส่วนหน่ึงท่ีสำมำรถ

ท ำให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมพนัธกิจของมหำวิทยำลยับรรลุเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจำกกำรบริหำร

ควำมเส่ียงเป็นกำรวเิครำะห์และคำดกำรณ์ในอนำคตภำยใตห้ลกัเหตุและผล เพื่อก ำหนดหลกักำรและวิธีกำร

ลดหรือป้องกนัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำน  

 นอกจำกน้ี กำรบริหำรควำมเส่ียงยงัเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ซ่ึงจะมีกำรด ำเนินงำน

บนพื้นฐำน 3 องคป์ระกอบท่ีส ำคญั คือ กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) กำรควบคุมภำยใน (Internal 

Control) และกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management)  

ดงันั้น มหำวิทยำลยัฯ จึงตอ้งด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเป็น

ขอ้มูลใหผู้บ้ริหำรของมหำวทิยำลยัสำมำรถตดัสินใจรับมือกบัควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งรอบคอบและเหมำะสมกบั

สถำนกำรณ์  

 

ความหมายและค าจ ากดัความของการบริหารความเส่ียง  

 เพื่อให้ผูบ้ริหำร ผูป้ฏิบติังำนและบุคลำกรทัว่ไปมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงใน

ทิศทำงเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ำรนั้น จึงนิยำมค ำจ ำกดัควำมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีไม่มีควำมแน่นอน ซ่ึงมีโอกำสจะเกิดข้ึนในอนำคตและมี

ผลกระทบก่อใหเ้กิดควำมผดิพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล ควำมสูญเปล่ำ หรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์

ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงคห์รือวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

ทั้ งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม และดำ้นกำรบริหำรจดักำรและบริกำร โดยพิจำรณำจำกผลกระทบ ( Impact) ท่ีไดรั้บ และ

โอกำสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุกำรณ์ ควำมเส่ียงสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ  

- ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัยทุธศำสตร์ (Strategic Risk)  

- ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติักำร (Operational Risk)  

- ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำ้นกำรเงิน (Financial Risk)  

- ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
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2. ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมำยถึง ตน้เหตุหรือสำเหตุของควำมเส่ียง ท่ีจะท ำให้ไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหลกัท่ีก ำหนดไว ้ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กำรซ่ึง

องคก์ำรควรระบุสำเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้ิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์/มำตรกำร/แนวทำงในกำรลดควำม

เส่ียงไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ และบริบทขององคก์ำร  

1) ปัจจยัภำยใน เช่น  

- ปัจจยัเส่ียงทำงดำ้นเทคโนโลย ีเช่น กำรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมำะสม กำรลำ้หลงั 

ของเทคโนโลยเีน่ืองจำกมีเทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนรวดเร็ว ควำมผดิพลำดของเทคโนโลยีท่ีใช ้ฯลฯ  

- ปัจจยัเส่ียงทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน เช่น กำรขำดแคลนบุคลำกร กำรเปล่ียนแปลงบุคลำกร

ท่ีด ำเนินกำร กำรขำดแคลนทรัพยำกร กำรขำดแคลนวตัถุดิบ ควำมไม่แน่นอนของควำมตอ้งกำร(อุปสงค์) 

ควำมไม่แน่นอนของกำรไดรั้บงบประมำณประจ ำปี กำรไม่ได้รับงบประมำณตำมท่ีเสนอขอ   กลไกกำร

ด ำเนินงำนไม่เหมำะสม ฯลฯ  

- ปัจจยัดำ้นวฒันธรรมองคก์ำร  

- ปัจจยัดำ้นจริยธรรมของบุคลำกร  

- ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

2) ปัจจยัภำยนอก เช่น  

- ปัจจยัเส่ียงทำงดำ้นกำรเมืองและสังคม เช่น ควำมต่อเน่ืองในเชิงนโยบำยของรัฐบำลกำร

แทรกแซงจำกบุคคลภำยนอก กำรร่วมมือเชิงนโยบำยระหวำ่งผูบ้ริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและ

ผูบ้ริหำรองคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควำมร่วมมือของผูบ้ริหำรภำยในองค์กำร ควำมร่วมมือจำกสหภำพ

แรงงำนขององคก์ำร ควำมร่วมมือระหวำ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือกลุ่มต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  

- ปัจจยัเส่ียงทำงดำ้นกำรเงินและเศรษฐกิจ เช่น รำคำน ้ ำมนั ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมผนัผวนของอตัรำเงินเฟ้อ ควำมผนัผวนของอตัรำกำรแลกเปล่ียน ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ ฯลฯ  

- ปัจจัย เ ส่ียงทำงด้ำนกฎหมำย เช่น ควำมคลุมเครือของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง กำร

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ ควำมไม่มัน่ใจในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย กฎหมำยไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ  

ขอ้บงัคบัท่ีลำ้หลงั ไม่ทนักำรเปล่ียนแปลง กำรเปล่ียนแปลงมติท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  

- ปัจจยัเส่ียงทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชำติ เช่น กำรก่อควำมไม่สงบ สงครำม น ้ ำ

ท่วม พำยใุตฝุ้่ น โคลนถล่ม แผน่ดินไหว ภยัแลง้ โรคระบำด ฯลฯ  
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3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเส่ียง และกำร

วเิครำะห์เพื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำประสงคข์ององคก์ำร โดยกำรประเมินจำก

โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

- โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) หมำยถึง ควำมถ่ีหรือโอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ 

ควำมเส่ียง  

- ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ขนำดของควำมรุนแรงของควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนหำก 

เกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียง  

- ระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเส่ียงท่ีไดจ้ำกกำร

ประเมินโอกำส และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ ควำมเส่ียงสูงมำก ควำม 

เส่ียงสูง ควำมเส่ียงปำนกลำง ควำมเส่ียงนอ้ย และควำมเส่ียงนอ้ยมำก  

4. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมำยถึง แนวทำงในกำรลดโอกำสท่ีจะเกิด

เหตุกำรณ์หรือควำมเส่ียง หรือลดผลกระทบควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์ำร

ยอมรับได ้(Risk Tolerance) โดยกำรเลือกแนวทำงท่ีจะจดักำรกบัควำมเส่ียงนั้น ผูบ้ริหำรตอ้งพิจำรณำถึง

ค่ำใชจ่้ำยหรือตน้ทุนในกำรจดักำรควำมเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวำ่เหมำะสมและคุม้ค่ำ

หรือไม่ กำรป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงกระท ำได ้ดงัน้ี  

1) กำรยอมรับควำมเส่ียง (Risk Accept หรือ Take) คือ กำรรับควำมเส่ียงไวจ้ดักำรเอง

ภำยในหน่วยงำนหำกท ำกำรวิเครำะห์แลว้เห็นว่ำไม่มีวิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกตน้ทุน

กำรจดักำรควำมเส่ียงสูงกว่ำประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลท่ีจะ

เกิดข้ึน  

2) กำรลดควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (Risk Reduction หรือ Treat) หรือลดควำมเป็นไปได้

ในกำรเกิดควำมเส่ียง คือ ควำมพยำยำมลดควำมเส่ียงโดยกำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบำงส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงกำรท่ีจะน ำไปสู่เหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเส่ียง หรือลดควำมน่ำจะเป็นท่ีเหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำม

เส่ียงจะเกิดข้ึน เช่น กำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้เพียงพอ กำรก ำหนดผูจ้ดัจำ้งและผูรั้บมอบงำนให้แยก

จำกกนั หรือลดระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเส่ียงเกิดข้ึน เช่น กำรติดตั้งเคร่ือง

ดบัเพลิง กำรส ำรองขอ้มูล (back up) เป็นระยะๆ มีกำรบนัทึกขอ้มูลส ำรอง  

3) กำรกระจำยควำมเส่ียง (Risk Sharing หรือ Transfer) คือ กำรถ่ำยทอดควำมเส่ียง

บำงส่วนให้ผูอ่ื้น/หน่วยงำนอ่ืนร่วมกนัรับผิดชอบ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงข้ึนจะตอ้งรับผลกระทบ
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ร่วมกนั ซ่ึงกำรแบ่งรับควำมเส่ียงไม่ไดเ้ป็นกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน แต่เป็นกำรรับประกนัว่ำเม่ือเกิด

ควำมเสียหำยแล้วองค์กำรจะได้รับกำรชดใช้จำกผูอ่ื้น เช่น กำรท ำประกัน (Insurance) กำรท ำสัญญำ 

(Contracts) กำรรับประกนั (Warranties) กำรจำ้งผูด้  ำเนินกำรภำยนอก  

4) กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Risk Avoidance หรือ Terminate) คือ กำรปฏิเสธและหลีกเล่ียง

โอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง โดยกำรหยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีจะน ำไปสู่

เหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเส่ียงแต่มีขอ้เสียคือ อำจส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในแผนงำนขององคก์ำร

มำกจนเกินไปจนไม่สำมำรถมุ่งไปสู่เป้ำหมำยท่ีวำงไวไ้ด ้ 

กรณี เป็นควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน ท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยในซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม 

ของฝ่ำยบริหำร กำรป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงกระท ำไดโ้ดยจดัใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมอยำ่งเพียงพอและ 

เหมำะสม  

5. การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) หมำยถึง กำรบริหำรปัจจยั 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสท่ีองคก์ำรจะเกิด

ควำมเสียหำย โดยใหร้ะดบัของควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์ำรยอมรับ

ได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยำ่งเป็นระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค ์    กลยุทธ์ 

และช่ือเสียงขององคก์ำรเป็นส ำคญั โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำก

หน่วยงำนทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ำร  

 6. การควบคุมภายใน (Control) คือกระบวนกำร (Process) ปฏิบติังำนท่ีฝ่ำยบริหำรและบุคลำกร

ของหน่วยงำนจดัให้มีข้ึน เพื่อควบคุมกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลซ่ึง

กำรควบคุมภำยในส่วนใหญ่จะออกมำในรูปของนโยบำย แนวทำง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือขั้นตอน

กำรปฏิบติัต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเส่ียง (Risk) ท่ีจะเกิดข้ึน ประเภทของกำรควบคุมภำยใน ไดแ้ก่ 

1. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกนั (Preventive Control) ไม่ให้เกิดควำมเส่ียงและขอ้ผิดพลำดตั้งแต่แรก 

เช่น กำรอนุมติั กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรเขำ้ถึงเอกสำร ขอ้มูล ทรัพยสิ์นฯลฯ 

2. กำรควบคุมเพื่อใหต้รวจพบ (Detective Control) เพื่อคน้พบขอ้ผพิลำดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น กำรสอบ

ทำน กำรวเิครำะห์ กำรยนืยนัยอด กำรตรวจนบั กำรรำยงำนขอ้บกพร่อง ฯลฯ 

3. กำรควบคุมโดยกำรช้ีแนะ (Directive Control) ส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดควำมส ำเร็จตำม

วตัถุประสงค ์เช่น กำรใหร้ำงวลัแก่ผูมี้ผลงำนดี  
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4. กำรควบคุมเพื่อกำรแกไ้ข (Corrective Control) ขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึน เช่น กำรเตรียมเคร่ืองมือ

ดบัเพลิงเพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยใหน้อ้ยลงหำกเกิดเพลิงไหม ้

7. การวเิคราะห์เพือ่ระบุความเส่ียงต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต จ  ำแนกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

1) ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก ำหนด

นโยบำย และกำรวำงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรน ำไปปฏิบัติท่ีไม่เหมำะสม หรือไม่

สอดคล้องกับปัจจยัต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กำร ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไวไ้ม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์/วิสัยทศัน์แก้ไขปัญหำหรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูรั้บ

บริหำรหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่ำงแทจ้ริง หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัสินใจผิดพลำดหรือน ำ

กำรตดัสินใจนั้นมำใชอ้ยำ่งไม่ถูกตอ้ง เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ กฎหมำย กำรตลำด ภำพลกัษณ์ ผูน้ ำ ช่ือเสียง 

ลูกคำ้เป็นตน้ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อทิศทำงกำรพฒันำและกำรบรรลุผลเป้ำประสงคแ์ละหรือเป้ำหมำยของ

องคก์ำร  

2) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติังำน (Operational Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนกำรท ำงำนตำมปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนกำร เทคโนโลยี

สำรสนเทศ วสัดุ/อุปกรณ์ บุคลำกรท่ีปฏิบติังำน วำ่มีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซ่ึงถำ้ไม่ดีพอองคก์ำร

ตอ้งหำวิธีกำรในกำรจดักำรไม่ให้ควำมเส่ียงนั้นเกิดข้ึน มิฉะนั้นอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรหรือแผนกลยทุธ์ขององคก์ำร  

3) ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมไม่พร้อมใน

เร่ืองกำรเงิน งบประมำณ และกำรควบคุมรำยจ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกินควำมจ ำเป็น หรือกำรบริหำรกำรเงินไม่มี

ประสิทธิภำพ  

4) ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิด

จำกกำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมำะสม 

หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติังำน หรือไม่สำมำรถปฏิบติัไดท้นัตำมเวลำท่ีก ำหนด และอำจมีผลต่อกำร

ลงโทษตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. การติดตามประเมินผล  หมำยถึง กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนและประเมิน

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบ

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไวมี้ควำมเพียงพอเหมำะสม มีกำรปฏิบติัตำมจริง 

ขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมและทนัเวลำ 
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บทที ่2 

แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัรังสิต 

1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 มหำวิทยำลยัรังสิต ก ำหนดกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำร ไว ้2 ระดบั คือ ระดบัมหำวิทยำลยั 

และระดบัคณะ/วทิยำลยั/ศูนย/์ส ำนกั/สถำบนั ดงัน้ี 

 1.1 ระดบัมหำวิทยำลยั รับผิดชอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมหำวิทยำลยัรังสิตโดย

อธิกำรบดีเป็นประธำน รองอธิกำรบดี ผูช่้วยอธิกำรบดี เป็นกรรมกำร โดยมีส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน เป็น

ฝ่ำยเลขำนุกำร ด ำเนินกำรภำยใตน้โยบำยและกำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

สภำมหำวทิยำลยั  

 1.2 ระดบัฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวิชำ รับผิดชอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัฝ่ำย/

หน่วยงำน/คณะวิชำ ตำมท่ีฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวิชำ นั้น ๆ แต่งตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบและด ำเนินกำรภำยใต้

กำรก ำกบัดูแลของรองอธิกำรบดี/ผูช่้วยอธิกำรบดี/ผูอ้  ำนวยกำร/คณบดี โดยมีโครงสร้ำงดงัแผนภำพท่ี 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี 1 แผนผงัโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำร มหำวทิยำลยัรังสิต 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มรส. 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มรส. 

รองอธิกำรบดี/ผูช่้วยอธิกำรบดี/ผูอ้  ำนวยกำร/คณบดี 

คณะท างานบริหารความเสีย่งระดบัฝ่ำย/
หน่วยงำน/คณะวชิำ 
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2. นโยบายการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ 

 2.1 หลกักำรและเหตุผลท่ีตอ้งมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ำร 

  เน่ืองดว้ยกำรบริหำรจดักำรของสถำบนัอุดมศึกษำต่ำง ๆ ในปัจจุบนั ไดมี้กำรปรับกลยุทธ์

ในกำรบริหำรองค์กรใหม่ให้มีควำมเหมำะสมตำมกำรเปล่ียนแปลง มีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมคล่องตวั

และมีเสรีภำพมำกยิ่งข้ึน เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรก ำกบัดูแลและควบคุมตนเองตำมหลกัธรรมำภิบำล 

(Good Governance) ป้องกนัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยและลดควำมเส่ียงในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร ซ่ึง

จะมีผลใหก้ำรบริหำรจดักำรมีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรพฒันำและแข่งขนัได ้

 2.2 วตัถุประสงคข์องนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ำร 

  1) เพื่อให้มหำวิทยำลยัสำมำรถลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยและลดขนำด

ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบได ้

  1) เพื่อใหม้หำวทิยำลยัมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพฒันำมหำวทิยำลยั 

 2.3 เป้ำหมำยหรือตวัช้ีวดัของนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ำร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำต้องให้

ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของ

สถำบนัอุดมศึกษำใหมี้ประสิทธิภำพ ปัจจยัท่ีสถำบนัอุดมศึกษำจะท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรให้มีคุณภำพไดแ้ก่ 

ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนขอ้มูล กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล

ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยใชห้ลกักำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ดงันั้น 

สกอ.จึงก ำหนดใหมี้กำรประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 กำรบริหำรและกำรจดักำร ในตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบบริหำร

ควำมเส่ียง เกณฑม์ำตรฐำนขอ้ 3 มีกำรน ำระบบบริหำรควำมเส่ียงมำใชใ้นกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ เพื่อ

วดัระดบัควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร 

 2.4 ประเภทของนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ำร ครอบคลุมควำมเส่ียงประเภทใดบำ้ง  

  มหำวทิยำลยัรังสิต มีประเภทนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ำรครอบคลุมควำม

เส่ียง 4 ดำ้น โดยควำมเส่ียงทั้ง 4 ดำ้นรำยละเอียดดงักล่ำวขำ้งตน้คือ 

  1) ดำ้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

  2) ดำ้นกำรปฏิบติังำน (Operation Risk)  

  3) ดำ้นกำรเงิน (Financial Risk)  

  4) ดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)  
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดว้ยกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเป็นกระบวนกำรท่ีอยูใ่นระบบกำรตรวจสอบของ

สถำบนัอุดมศึกษำ จึงมีควำมสัมพนัธ์ในขั้นตอนต่ำง ๆ ดงัน้ี 

แผนภาพที ่2 แสดงกรอบการด าเนินงานด้านการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรควำมเส่ียงทุกระดบัด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 1.

วเิครำะห์ควำมเส่ียงและระบุปัจจยัเส่ียง 2.ประเมินควำมเส่ียง 3.ประเมินมำตรกำรควบคุม 4.แผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีกำร

ก ำหนดมำตรกำรควบคุมท่ีเพียงพอ 5. กำรรำยงำน  6. กำรติดตำมผลและทบทวนใหร้ะดบัควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีส ำคญัท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่

ทั้งองคก์ำร ผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำมหำวทิยำลยั 

(6) 

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิตรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อสภำมหำวิทยำลยั ครอบคลุมทั้ งด้ำนระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ระบบกำรตรวจสอบกำรบริหำรจดักำร (Management Audit)  

 

 
 

สภำมหำวทิยำลยัรังสิต 

สภามหาวทิยาลยัใหข้อ้เสนอแนะและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัคณะ/ฝ่าย/หน่วยงาน 

- จดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรวำงแผนระบบควบคุมภำยในส ำหรับปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีก ำหนดโดยคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของมหำวทิยำลยั 

-ก ำหนดและจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรวำงแผนระบบควบคุมภำยในส ำหรับควำมเส่ียงอ่ืนๆของหน่วยงำน 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิครำะห์ผลประเมินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนทำงกำรเงิน ผลส ำรวจควำม
คิดเห็นดำ้นปัจจยัเส่ียง ก ำหนดควำมเส่ียง/ปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัและจดัท ำคู่มือบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำร 

 

ผู้ตรวจสอบภายในโดยการมอบหมายของกรรมการตรวจสอบ 
- ติดตำมควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะของสภำ 
- ด  ำเนินกำรดำ้นกำรตรวจสอบภำยในดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
-ด ำเนินกำรดำ้นกำรตรวจสอบภำยในดำ้นกำรเงิน 
-ด ำเนินกำรดำ้นกำรตรวจสอบภำยในดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมหำวทิยำลยัรังสิตเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

ส านักงานตรวจสอบภายในรวบรวมขอ้มูล จดัท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีของมหำวทิยำลยั

รังสิต  
 

(7) 
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 มหำวิทยำลยัรังสิตก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของผูบ้ริหำรและ

พนกังำนทุกระดบัและมีกำรปฏิบติัอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง บทบำทหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบหลกั

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรควำมเส่ียงของมหำวทิยำลยั ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 

 

ตารางที ่1 บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั  

 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยั 1. ส่งเสริมใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

2. ก ำกบันโยบำยและใหค้  ำเสนอแนะกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กำรควบคุมภำยใน 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ

มหำวทิยำลยั 

1. จดัวำงระบบและด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยใหมี้ระบบ

กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำม

เส่ียง เพื่อใหส้ภำมหำวทิยำลยัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำร

นโยบำย ก ำกบัดูแลเชิงนโยบำยตำมบทบำทและภำรกิจให้

เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ของมหำวทิยำลยั 

2. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย

จำกมติสภำมหำวทิยำลยั 

3. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อสภำมหำวทิยำลยัอยำ่งสม ่ำเสมอ

ทุกระยะท่ีสภำฯ ก ำหนด 

3. อธิกำรบดี 1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน

เพื่อใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ำร โดยมีกำร

เช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำประสงคข์ององคก์ำรและ

มีกำรบูรณำกำรร่วมกนั 

2. ติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและก ำกบักำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. ใหค้วำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

ภำยในของมหำวทิยำลยั 
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ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

มหำวทิยำลยัรังสิต  

1. จดัท ำร่ำงนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัมหำวทิยำลยั 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำร

จดักำรควบคุมภำยใน 

3. จดัท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำรของ

มหำวทิยำลยั 

4. รวบรวมขอ้มูล ระบุควำมเส่ียง วเิครำะห์ควำมเส่ียง และ

ประเมินควำมเส่ียงของมหำวิทยำลยั 

5. เสนอมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียง และกำรจดักำรควบคุม

ภำยใน 

6. จดัใหมี้กระบวนกำรกำรเรียนรู้เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง

เพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ำร 

5. รองอธิกำรบดี/ ผูช่้วยอธิกำรบดี/ 

คณบดี/ผูอ้  ำนวยกำร/หวัหนำ้หน่วยงำน 

1. ส่งเสริมใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ

หน่วยงำน 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำร

ควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

3. ใหค้วำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

ภำยในของหน่วยงำน 

4. ใหข้อ้มูลเพื่อประกอบกำรจดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง

ตลอดจนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลในระดบัมหำวทิยำลยั

ต่อไป 

5. ส่งเสริมใหบุ้คลำกรในหน่วยงำน ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของ

กำรบริหำรควำมเส่ียง และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียง

และกำรควบคุมภำยใน 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

ฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวชิำ 

1. น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงสู่กำรปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

2. รวบรวมขอ้มูล ระบุควำมเส่ียง วเิครำะห์ควำมเส่ียง และ

ประเมินควำมเส่ียงของฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวชิำ 



12 

 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

3. จดัท ำแผนป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงของหน่วยงำน 

4. เสนอมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียง และกำรจดักำรควบคุม

ภำยในของหน่วยงำน 

5. จดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอต่อคณบดี/

ผูอ้  ำนวยกำรในรูปแบบรำยงำนท่ีก ำหนดเพื่อใชใ้นกำรสอบทำน

ระบบควบคุมภำยใน 

7. ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 1. จดัประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของมหำวทิยำลยั

รังสิต 

2. ประสำนงำนคณะ/ส ำนกั/สถำบนั/ศูนยใ์หจ้ดัท ำระบบบริหำร

ควำมเส่ียง 

3. ติดตำมผลและแผนกำรรำยงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง สอบ

ทำนและประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำม

เส่ียง 

4. ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน กำรด ำเนินงำนดำ้นกำร

บริหำรควำมเส่ียง 

5. จดัท ำรำยงำนผลกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร

ประเมินผลงำน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรสภำต่อไป 

6. น ำขอ้เสนอแนะจำกกรรมกำรสภำมำใชใ้นกำรปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนของมหำวทิยำลยัต่อไป 
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บทที ่3 

ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรระบุ ประเมิน และจดัระดบัควำมเส่ียงท่ี

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือองค์กำร รวมทั้งกำร

บริหำร/จดักำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้ซ่ีงกระบวนกำรดงักล่ำวน้ีจะส ำเร็จไดต้อ้งมีกำรส่ือสำรให้คนในองคก์ำรมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน

เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงในทิศทำงเดียวกนัน้ีมหำวทิยำลยัมีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัแสดงในแผนภำพท่ี 3 และมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่3 แผนผังภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัรังสิต 

8.กำรส่ือสำร 

ระบบสำรสนเทศ 8.กำรส่ือสำร 

ระบบสำรสนเทศ 1. ระบุเป้ำประสงค ์และ 

ก ำหนดวตัถุประสงค ์

7. กำรติดตำมผลและทบทวน 2. ระบุควำมเส่ียงและปัจจยัเส่ียง 

3. ประเมินควำมเส่ียง 

4. ประเมินมำตรกำรควบคุม 

6. กำรรำยงำน 

5. แผน/กำรจดักำรกบัควำมเส่ียง 
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ขั้นที ่1 การก าหนดวตัถุประสงค์ (Set Objectives) 

 วตัถุประสงค์ หมำยถึง ส่ิงท่ีต้องกำรท ำให้ส ำเร็จหรือผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร กำรก ำหนด

วตัถุประสงคใ์นทำงมหำวิทยำลยั มีหลำยระดบั ตั้งแต่ระดบัมหำวิทยำลยั ลดหลัน่มำเป็นล ำดบัจนถึงระดบั

กิจกรรมระดบับุคคล 

 กำรก ำหนดวตัถุประสงค์ภำยในองค์กำรเดียวกัน ต้องมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง

เดียวกนั เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นภำพรวมตำมยทุธศำสตร์เป้ำประสงคข์องมหำวทิยำลยั เช่น มหำวทิยำลยัตอ้ง

มีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ส่วนทิศทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ

นั้น มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนภำยในตอ้งมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี และแผนพฒันำ

มหำวทิยำลยัรังสิต 5 ปี ท่ีสอดคลอ้งเก่ียวโยงกนัไปจนถึงระดบัหน่วยงำนยอ่ย 

 

ขั้นที ่2  การระบุความเส่ียง (Identify Risks) 

 ในกำรระบุควำมเส่ียง ควรท ำควำมเขำ้ใจกบัควำมหมำยของ “ควำมเส่ียง (Risk)” และ “ปัจจยัควำม

เส่ียง (Risk Factor)” ก่อนซ่ึงไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

 ดงันั้นกำรระบุควำมเส่ียง (Identify Risks) จึงเป็นกระบวนกำรท่ีผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนร่วมกนั

ระบุควำมเส่ียงและปัจจยัควำมเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนตำมหน้ำท่ีหลกั หรือโครงกำร/กิจกรรม 

เพื่อให้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเส่ียง ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ โดย

ตอ้งค ำนึงถึง 

1. สภำพแวดลอ้มภำยนอกหน่วยงำนและมหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

หน่วยงำนและมหำวทิยำลยั เช่น นโยบำยภำครัฐ กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั 

2. สภำพแวดลอ้มภำยในหน่วยงำนและมหำวิทยำลยั เช่น รูปแบบกำรบริหำรสั่งกำร กำรมอบหมำย

อ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ โครงสร้ำงองคก์ร ระเบียบขอ้บงัคบัภำยใน 

วิธีกำรและเทคนิคในกำรระบุควำมเส่ียง มีหลำยวิธีซ่ึงแต่ละหน่วยงำนอำจเลือกใช้ได้ตำมควำม

เหมำะสม ดงัน้ี 

1. กำรระบุควำมเส่ียงโดยกำรรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อใหไ้ดค้วำมเส่ียงท่ีหลำกหลำย 

2. กำรระบุควำมเส่ียงโดยกำรใช ้Check List ในกรณีท่ีมีขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณและทรัพยำกร 

3. กำรระบุควำมเส่ียงโดยกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์จำกกำรตั้งค  ำถำม “What-if” 

4. กำรระบุควำมเส่ียงโดยกำรวเิครำะห์ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน ในแต่ละขั้นตอนท่ีส ำคญั 
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ระดับมหาวทิยาลยั 

 ส ำหรับมหำวิทยำลยัรังสิต ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีท่ำนอธิกำรบดี

เป็นประธำน โดยคณะกรรมกำรดำ้นต่ำงๆ ไดจ้ดัประชุม ระดมสมอง และจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และกำรวำงระบบควบคุมภำยในข้ึน โดยแยกเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นกำรปฏิบติังำน ดำ้น

กำรเงินและดำ้นกฎระเบียบ 

 

ระดับฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวิชำ ภำยในมหำวิทยำลยัได้ด ำเนินกำรในลกัษณะ

คลำ้ยคลึงกนั คือ จดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวชิำ ข้ึน  มีกำรประชุมระดม

สมอง และจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง และวำงระบบควบคุมภำยในโดยระบุควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ย 3 ดำ้น 

(ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดโดย สกอ.) ซ่ึงส่วนใหญ่จะระบุควำมเส่ียงเป็น 4 ดำ้น คือ กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกล

ยทุธ์ ดำ้นกำรปฏิบติังำน ดำ้นกำรเงินและดำ้นกฎระเบียบ 

 

ขั้นที ่3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หมำยถึง กำรประเมินควำมเส่ียงเป็นกระบวนกำรท่ีประกอบดว้ยกำรวิเครำะห์ กำรประเมิน 

และกำรจดัระดบัควำมเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน

หรือขององคก์ำร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

 1)  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นกำรก ำหนดเกณฑท่ี์จะใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง 

ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (likelihood) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดบั

ของควำมเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำนจะตอ้งก ำหนด

เกณฑข์องหน่วยงำนข้ึน  ซ่ึงสำมำรถก ำหนดเกณฑ์ไดท้ั้งเกณฑ์ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้มูลสภำพแวดล้อมในหน่วยงำนและดุลยพินิจกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรฯ และฝ่ำยบริหำรของ

หน่วยงำนโดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะสมกบัหน่วยงำนท่ีมีขอ้มูลตวัเลข หรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำร

วเิครำะห์อยำ่งพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำนท่ีมีขอ้มูลเชิงพรรณนำไม่สำมำรถระบุเป็นตวัเลขหรือจ ำนวนเงินท่ี

ชดัเจนได ้ก็ใหก้ ำหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภำพดงัตวัอยำ่ง เช่น 
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1) ระดบัโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (likelihood) ก ำหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมำก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมำกกวำ่ 

4 สูง 1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 

3 ปำนกลำง 1 ปีต่อคร้ัง 

2 นอ้ย 2-3 ปีต่อคร้ัง 

1 นอ้ยมำก 5 ปีต่อคร้ัง 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมำก มีโอกำสในกำรเกิดเกือบทุกคร้ัง 

4 สูง มีโอกำสในกำรเกิดค่อนขำ้งสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดบำงคร้ัง 

2 นอ้ย มีโอกำสเกิดแต่นำนๆคร้ัง 

1 นอ้ยมำก มีโอกำสเกิดในกรณียกเวน้ 

 

2) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเส่ียง (Impact) อำจก ำหนดไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมำก 

สูง ปำนกลำง นอ้ย และนอ้ยมำก 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด มีกำรสูญเสียทรัพยสิ์นอยำ่งมหนัตมี์กำรบำดเจบ็ถึงเสียชีวติ 

4 ค่อนขำ้งรุนแรง มีกำรสูญเสียทรัพยสิ์นมำกมีกำรบำดเจบ็สำหสัถึงขั้นพกังำน 

3 ปำนกลำง มีกำรสูญเสียทรัพยสิ์นมำกมีกำรบำดเจบ็สำหสัถึงขั้นหยดุงำน 

2 นอ้ย มีกำรสูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควรมีกำรบำดเจบ็รุนแรง 

1 นอ้ยมำก มีกำรสูญเสียทรัพยสิ์นเล็กนอ้ยไม่มีกำรบำดเจบ็รุนแรง 
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หรือก ำหนดระดบัของผลกระทบจะพิจำรณำจำกควำมเสียหำย เม่ือควำมเส่ียงนั้นเกิดข้ึน โดยไดใ้ห้

ควำมส ำคญัต่อผลกระทบ 5 ดำ้น ดงัน้ี 

 1. ผลกระทบดำ้นกำรเงิน (Finance Impact) เป็นกำรประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินงำน

ในรูปของควำมเสียหำยท่ีเป็นตวัเงิน หรือรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรง รวมถึงกำรสูญเสียรำยได ้

หรือกำรเพิ่มข้ึนของตน้ทุน/ค่ำใชจ่้ำย 

 2. ผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Impact) เป็นกำรประเมินผลกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยหลักขององค์ก ำร รวมถึงผลเสียหำยจำกกำร

ปฏิบติังำนหยดุชะงกั หรือระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีไม่เหมำะสม 

 3. ผลกระทบดำ้นภำพลกัษณ์ (Reputation Impact) เป็นกำรประเมินผลกระทบ ต่อกำร

สูญเสียช่ือเสียง อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงกำร

ปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของบุคลำกรภำยในองคก์ำร ซ่ึงส่งผลต่อควำมเช่ือมัน่และ

ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐบำล หน่วยงำน ท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล ประชำชนผูรั้บบริหำร 

ฯลฯ ตวัอยำ่งผลกระทบดำ้นช่ือเสียง 

 4. ผลกระทบดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Impact) เป็นกำร

ประเมินผลกระทบจำกควำมเสียหำยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรพฒันำและปรับปรุง

ระบบงำนและเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีใชป้ฏิบติังำนดำ้นต่ำงๆภำยในองคก์ำร ตวัอยำ่งเช่น ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (Information technology) มีปัญหำและมีควำมสูญเสียไม่มำกท ำให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงกั 2 

ชัว่โมง เป็นผลกระทบท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 

 5. ผลกระทบด้ำนบุคลำกร (Personnel Impact) เป็นกำรประเมินผลกระทบท่ีมีผลต่อ

คุณภำพชีวติบุคลำกร รวมถึงบรรยำกำศในกำรปฏิบติังำน และกำรถูกลงโทษทำงวนิยั 

กำรพิจำรณำระดับผลกระทบของปัจจัยเส่ียง หน่วยงำนเป็นผู ้พิจำรณำว่ำปัจจัยเส่ียงนั้ นเกิด

ผลกระทบในดำ้นใดไดบ้ำ้ง ซ่ึงหำกมีผลกระทบเกิดข้ึนหลำยดำ้น ตอ้งให้ระดบัผลกระทบทุกดำ้น แลว้มำ

เฉล่ียระดบัผลกระทบ โดยใหร้ะดบัคะแนนเทียบกบัค่ำช่วงคะแนนเฉล่ีย 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ

น้อย เป็นกำรน ำควำมเส่ียงและปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุมำประเมินโอกำส (Likelihood) ท่ีจะเกิด

เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงต่ำงๆและประเมินระดบัควำมรุนแรงหรือมูลค่ำควำมเสียหำย (Impact) จำกควำมเส่ียง 
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เพื่อให้เห็นถึงระดบัของควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกนั ท ำให้สำมำรถก ำกำรควบคุมควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถวำงแผนและจดักำรทรัพยำกรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ภำยใตง้บประมำณ ก ำลงัคน 

หรือเวลำท่ีมีจ  ำกดั โดยอำศยัเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมกำรผูป้ระเมินของหน่วยงำน

ควรเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีประสบกำรณ์ในเร่ืองนั้นๆ ส ำหรับเทคนิคกำรให้คะแนนระดบักำร

ประเมินโอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจยัควำมเส่ียงนั้น อำจใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกในท่ีประชุม หรือ

ใหแ้ต่ละคนเป็นผูใ้หค้ะแนน แลว้น ำคะแนนนั้นมำหำค่ำเฉล่ีย เป็นตน้ ทั้งน้ีมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

  1. พิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ี ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) วำ่มีโอกำส/ควำมถ่ี ท่ีจะ

เกิดนั้นมำกนอ้ยเพียงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด 

  2. พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบควำมเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อมหำวิทยำลัย/

หน่วยงำน วำ่มีระดบัควำมรุนแรง หรือมีควำมเสียหำยเพียงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด 

 3) การวิเคราะห์ความเส่ียง เม่ือหน่วยงำนพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์(Likelihood) 

และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ให้น ำผลท่ีไดม้ำพิจำรณำควำมสัมพนัธ์

ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และผลกระทบของควำมเส่ียงต่อมหำวิทยำลยั/หน่วยงำน ว่ำก่อให้เกิด

ระดบัของควำมเส่ียงในระดบัใดในตำรำงระดบัควำมเส่ียง ซ่ึงจะท ำให้หน่วยงำนทรำบวำ่มีควำมเส่ียงใดท่ี

เป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะตอ้งบริหำรจดักำรก่อน 

 

ขั้นที ่4  มาตรการการจัดการความเส่ียง หรือกจิกรรมการควบคุมภายในทีด่ าเนินการแล้ว 

 กิจกรรมกำรควบคุม หมำยถึงกระบวนกำร วธีิปฏิบติังำนต่ำงๆ ท่ีจะท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูรั้บชอบแต่ละ

กิจกรรมได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัทิศทำงท่ีตอ้งกำร สำมำรถช่วยป้องกนัและช้ีให้เห็นควำมเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อวตัถุประสงคไ์ด ้

 โดยทัว่ไปกำรปฏิบติังำนจะตอ้งมีกำรควบคุมโดยธรรมชำติ เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนอยู่

แล้ว เช่น กำรอนุมติั กำรลงควำมเห็น กำรตรวจสอบ กำรทบทวนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำร

จดักำรทรัพยำกร และกำรแบ่งหนำ้ท่ีของบุคลำกร เป็นตน้ ทั้งน้ีมีกำรแบ่งประเภทกำรควบคุมได ้4 ประเภท 

คือ 

  1. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเส่ียงและขอ้ผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น กำรอนุมติั กำรจดัโครงกำรสร้ำงองค์กร กำร

แบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงเอกสำร ขอ้มูล ทรัพยสิ์น ฯลฯ 
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  2. กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อ

คน้พบขอ้ผิพลำดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น กำรสอบทำน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยนัยอด กำรตรวจนบั กำรรำยงำน

ขอ้บกพร่อง ฯลฯ 

  3. กำรควบคุมโดยกำรช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้

ใหเ้กิดควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร เช่น กำรใหร้ำงวลัแก่ผูมี้ผลงำนดี เป็นตน้ 

  4. กำรควบคุมเพื่อกำรแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อ

แกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง หรือเพื่อหำวิธีกำรแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลำดซ ้ ำอีกในอนำคต เช่น 

กำรเตรียมเคร่ืองมือดบัเพลิง เพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยใหน้อ้ยลง หำกเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

 ส ำหรับแนวทำงของมหำวทิยำลยัรังสิตตำมคู่มือน้ี หลงัจำกประเมินควำมเส่ียงแลว้ หน่วยงำนจะท ำ

กำรวิเครำะห์กำรควบคุมท่ีมีอยูเ่ดิมก่อน วำ่ไดมี้กำรจดักำรควบคุม เพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ไวแ้ลว้

หรือไม่ ซ่ึงโดยปกติจะมีกำรก ำหนดอยูค่่อนขำ้งมำกมำพิจำรณำวำ่เพียงพอหรือไม่ 

 

ขั้นที ่5 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management)  

 กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เป็นกำรน ำกลยทุธ์ มำตรกำรหรือแผนงำน มำใชป้ฏิบติัในมหำวิทยำลยั 

หรือคณะ/วิทยำลยั/ส ำนัก/สถำบนั/กอง/งำน เพื่อลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง หรือลดควำมเสียหำยของ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียง หรือลดควำมเส่ียงหำยของผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียง ใน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียง หรือท่ีมีอยูแ่ต่ยงัไม่เพียงพอ และ

น ำมำวำงแผนจดักำรควำมเส่ียง 

 ทำงเลือกในกำรจดักำรควำมเส่ียง มีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปล่ียนหรือน ำผลมำผสมผสำนให้

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ำยบริกำรผูรั้บผิดชอบ โดยสำมำรถจดัแบ่งวิธีกำร

จดักำรควำมเส่ียงมีหลำยวธีิ ดงัน้ี 

  1. กำรยอมรับควำมเส่ียง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจำกไม่คุม้ค่ำในกำรจดักำรควบคุมหรือป้องกนัควำมเส่ียง ท่ีตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรสร้ำงระบบควบคุม 

แต่อยำ่งไรก็ตำม หำกหน่วยงำนเลือกท่ีจะบริหำรควำมเส่ียงดว้ยวธีิน้ีก็จะตอ้งติดตำมเฝ้ำระวงัควำมเส่ียงอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 
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  2. กำรลด/กำรควบคุมควำมเส่ียง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นกำรปรับปรุงระบบกำร

ท ำงำนหรือออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยูใ่นระกบัท่ีองค์กำร

ยอมรับได ้เช่น กำรจดัอบรมเพิ่มทกัษะในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน เป็นตน้ 

  3. กำรกระจำยควำมเส่ียง หรือหำรโอนควำมเส่ียง (Risk sharing หรือTransfer) เป็นกำร

กระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งควำมรับผดิชอบไป เช่น กำรท ำประกนัภยั/ประกนัทรัพยสิ์น

กบับริษทัประกนั หรือกำรจำ้งบริษทัภำยนอกมำจดักำรในงำนบำงอยำ่งแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภยั 

เป็นตน้ 

  4. กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง

ท่ีอยูใ่นระกบัสูงมำก และหน่วยงำนไม่อำจยอมรับควำมเส่ียงได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงกำร/กิจกรรมท่ี

จะก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงนั้นไป 

 วิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำนอำจมีควำมแตกต่ำงกนั ข้ึนอยูก่บัสภำพแวดลอ้มของ

หน่วยงำนนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ของมหำวทิยำลยัรังสิตจะด ำเนินกำรหำมำตรกำร/ทำงเลือก ส ำหรับกำรจดักำร

ควำมเส่ียงเพิ่มเติม และพิจำรณำประเมินระดบัควำมเส่ียงท่ีคำด หลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติมไวด้ว้ย 

แต่บำงกรณีก็จะใชว้ธีิกำรโอนควำมเส่ียง เช่น กำรท ำประกนัอุบติัเหตุใหก้บับุคลำกร และนกัศึกษำ เป็นตน้ 

 

ขั้นที ่6 การรายงาน (Report) 

 เป็นกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ประเมิน และบริหำรจดักำรควำมเส่ียง วำ่มีควำมเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่

หรือไม่ ถำ้ยงัมีเหลืออยู ่มีอยูใ่นระดบัควำมเส่ียงสูงมำกเพียงใด และมีวิธีจดักำรควำมเส่ียงนั้นอยำ่งไร เสนอ

ต่อผูบ้ริหำรเพื่อใหท้รำบและพิจำรณำสั่งกำร รวมถึงกำรจดัสรรงบประมำณสนบัสนุน ทั้งน้ีกำรบริหำรควำม

เส่ียงจะเกิดผลส ำเร็จไดต้อ้งไดรั้บกำรสนบัสนุนอยำ่งจริงจงัจำกผูบ้ริหำร ซ่ึงหลงัจำกหน่วยงำนทรำบผลกำร

ประเมินควำมเส่ียงและน ำควำมเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่ในระดบัสูงมำก และ/หรือสูง มำก ำหนดวิธีกำรจดักำร

ควำมเส่ียงแลว้ จะตอ้งจดัท ำรำยงำนแจง้ฝ่ำยบริหำรทรำบต่อไป 

 ส าหรับมหาวทิยาลยัรังสิตใช้รูปแบบของการรายงานการบริหารความเส่ียง ดังปรากฏในภาคผนวก 

ซ่ึงจะเป็นแบบทีใ่ช้ในการบริหารความเส่ียง และในกระบวนการตรวจสอบภายในจะพิจารณาข้อมูลจากแบบ

รายงานนี้เป็นหลักเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน จะด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะ

บุคคลทีท่างหน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกบั ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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ขั้นที ่7 การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

  1. กำรติดตำมผล เป็นกำรติดตำมผลภำยหลงัจำกไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรบริกำรควำม

เส่ียงแลว้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นมีประสิทธิภำพ ทั้งสำเหตุของควำมเส่ียงท่ีมีผลต่อ

ควำมส ำเร็จ ควำมรุนแรงของผลกระทบ วธีิกำรบริหำรจดักำรกบัควำมเส่ียง รวมถึงค่ำใชจ่้ำยของกำรควบคุม 

มีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง โดยมีเป้ำหมำยในกำรติดตำมผล คือ 

  1) เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

รวมทั้งติดตำมผลกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีไดมี้กำรด ำเนินกำรไปแลว้ ว่ำบรรลุผลตำมวตัถุประสงคข์องกำร

บริหำรควำมเส่ียงหรือไม ่

   2) เป็นกำรตรวจสอบควำมคืบหนำ้ของมำตรกำรควบคุมท่ีมีกำรท ำเพิ่มเติมวำ่แลว้

เสร็จตำมก ำหนดหรือไม่ สำมำรถลดโอกำสหรือผลกระทบของควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ 

 หน่วยงำนตอ้งสอบทำนดูว่ำ วิธีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใดมีประสิทธิภำพดี ก็ให้ด ำเนินกำร

ต่อไป หรือวิธีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน ำผลกำรติดตำมไปรำยงำนให้ฝ่ำย

บริหำรทรำบตำมแบบรำยงำนท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทั้งน้ีกระบวนกำรสอบทำน หน่วยงำนอำจก ำหนดขอ้มูลท่ี

ตอ้งติดตำม หรืออำจท ำ Check List กำรติดตำม พร้อมทั้งก ำหนดควำมถ่ีในกำรติดตำมผล โดยสำมำรถ

ติดตำมผลไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

1. กำรติดตำมผลเป็นรำยคร้ัง (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำมตำมรอบ

ระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น ระดบัมหำวทิยำลยัมีกำรรำยงำนทุก 6 เดือนและทุกส้ินปีงบประมำณ 

2. กำรติดตำมผลในระหวำ่งกำรปฏิบติังำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำม

ท่ีรวมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆตำมปกติของหน่วยงำน โดยมำกมกัอยู่ในรูปกิจกรรมกำรบริหำร และกำร

ก ำกบัดูแลตำมหนำ้ท่ีประจ ำของบุคลำกร เช่น กำรเปรียบเทียบ กำรสอบยนั กำรสอบทำน งำนตำมสำยบงัคบั

บญัชำ 

2. กำรทบทวน เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกขั้นตอน 

เพื่อพฒันำระบบใหท้นัสมยัและเหมำะสมกบักำรปฏิบติังำนจริงเป็นประจ ำทุกปี 

 

 ขั้นที ่8 การส่ือสาร (Communication) 

 เป็นกระบวนกำรส่งขอ้มูล/ข่ำวสำรจำกผูส่้งไปยงัผูรั้บ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูรั้บมีปฏิกิริยำ

ตอบสนองกลบัมำ โดยคำดหวงัให้เป็นไปตำมท่ีผูส่้งตอ้งกำร มหำวิทยำลยัรังสิตได้ก ำหนดช่องทำงกำร
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ส่ือสำรขอ้มูล ข่ำวสำร ดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงลงสู้กำรปฏิบติั เพื่อให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมกำรมีส่วน

ร่วมของบุคลำกรทุกระดบัไวห้ลำยช่องทำง ดงัน้ี 

 3.8.1 ท่ีประชุมกรรมกำรบริหำร 

 3.8.2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 3.8.3 ท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
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3.2 แผนบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัรังสิต (ทุกรอบปีการศึกษา) 

กจิกรรม 
ธ.ค.-  
ม.ค. 

ก.พ. ม.ีค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
ม.ิย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.-
ต.ค. 

1.จดัประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มหำวทิยำลยัรังสิต 
อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง วเิครำะห์ทบทวนขอ้มูล ผล
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จำกนั้นก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมเส่ียง 
ก ำหนดปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีตอ้งด ำเนินกำรร่วมกนัทั้งองคก์ำร 
จดัท ำคู่มือบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ำร 

       

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดแนวทำงและติดตำม
กำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของ
มหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีมติเห็นชอบ
ใหมี้กำรด ำเนินกำรไวแ้ลว้ 

       

4.จดัประชุม คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง
ระดบัฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวชิำ มหำวทิยำลยัรังสิต อยำ่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

       

5. ฝ่ำย/หน่วยงำน/คณะวชิำ เพื่อ 1.วเิครำะห์ควำมเส่ียงและระบุ
ปัจจยัเส่ียง 2.ประเมินควำมเส่ียง 3.ประเมินมำตรกำรควบคุม 4.
แผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมท่ีเพียงพอ 5. 
กำรรำยงำน  6. กำรติดตำมผลและทบทวนใหร้ะดบัควำมเส่ียง
ลดลงจำกเดิม จดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมนโยบำยควำม
เส่ียงและด ำเนินกำร 

       

6. ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในดำ้นบริหำรควำมเส่ียง, กำร
ควบคุมภำยในกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรตรวจสอบภำยในโดยผู ้
ตรวจสอบภำยใน/ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 

       

7. จดัท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน โดย
ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน (ร่ำง) 

       

8. กรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยงำนติดตำมฯ และน ำเสนอต่อ
สภำมหำวทิยำลยัเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 

       

9. สภำมหำวทิยำลยัพิจำรณำควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน
จำกนั้นส ำนกังำนตรวจสอบภำยในจดัท ำรำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน โดยส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 
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ภาคผนวก ก 

- แบบรายงานผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน และค าอธิบายรายงาน 
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แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 (กรณไีม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 

เรียน (หวัหนำ้หน่วยรับตรวจ/ผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 

 ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ ..........(ช่ือหน่วยรับตรวจ)........ ส ำหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... กำรสอบทำนไดป้ฏิบติัอยำ่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงั

อยำ่งรอบคอบ ผลกำรสอบทำนพบวำ่กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด ระบบ

กำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

ช่ือผูร้ำยงำน....................................................... 

                                                                                              (ช่ือหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน)  

      ต  ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 

                                                                                วนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... 
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กรณีท่ีผู้ ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ

ข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี ้

 ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ ..........(ช่ือหน่วยรับตรวจ).ส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... กำรสอบทำนไดป้ฏิบติัอยำ่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงั

อยำ่งรอบคอบ ผลกำรสอบทำนพบวำ่กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด ระบบ

กำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน อยำ่งไรก็ตำมมี

ขอ้สังเกตท่ีมีนยัส ำคญัดงัน้ี......................................................................................................................... 

 

 

ค าอธิบายรายงาน  

1. ช่ือรำยงำน รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน 
2. ผูรั้บรำยงำน ไดแ้ก่ หวัหนำ้หน่วยรับตรวจ, ผูบ้ริหำรสูงสุด หรือผูรั้บผิดชอบในกำรปฏิบติังำน 

หรือกำรบริหำรของหน่วยรับตรวจ 
3. วรรครำยงำน 
- ระบุงวดเวลำของกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
- ระบุขอบเขตของกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในวำ่ไดป้ฏิบติัอยำ่ง

สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยำ่งรอบคอบ 
- สรุปผลกำรสอบทำน 

4. ช่ือผูร้ำยงำน ไดแ้ก่ หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกหวัหนำ้
หน่วยรับตรวจ หรือผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ให้ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 
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ภาคผนวก ข 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ระดบัมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ค 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ขอบข่ายภาระหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบตามที ่สกอ. 
ก าหนด 
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ท่ี ศธ 0511/ว100                ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนศรีอยธุยำ 

กทม. 10400 

25 มกรำคม 2550 

เร่ือง  แนวทำงกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 

เรียน  อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรังสิต 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  แนวทำงกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 

 เน่ืองดว้ย กำรบริหำรจดักำรของสถำบนัอุดมศึกษำต่ำงๆในปัจจุบนั ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำร

บริหำรองค์กรใหม่ให้มีควำมเหมำะสมตำมกำรเปล่ียนแปลงทำงกระแสโลกำภิวตัน์และกำรแข่งขนัทั้งใน

ประเทศและจำกต่ำงประเทศ ประกอบกบัสถำบนัอุดมศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมคล่องตวั

และมีเสรีภำพมำกยิง่ข้ึน ดงันั้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรก ำกบัดูแลและควบคุมตนเองตำมหลกั

ธรรมำภิบำล ป้องกนัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยและลดควำมเส่ียงในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร ซ่ึงจะมีผล

ใหก้ำรบริหำรจดักำรมีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรพฒันำและแข่งขนัได ้

 คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี  4 มกรำคม 2550 จึงมีมติ

เสนอแนะให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจดัให้มีคณะกรรมกำตรวจสอบประจ ำ

อุดมศึกษำข้ึน โดยมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรวำงแผนระบบและด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดย

ให้ มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน แบะกำรบริหำรควำมเ ส่ียง  เพื่อให้สภำ

สถำบนัอุดมศึกษำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรนโยบำย ก ำกบัดูแลเชิงนโยบำยตำมบทบำทและภำรกิจให้

เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ของแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำ รำยละเอียดดงัส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

       ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

       (นำยสุชำติ เมืองแกว้) 

      รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

     รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน โทร. 02-6105200 ต่อ 5389-5390 โทรสำร. 02-3545531 
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แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ภำยหลงัจำกประเทศไทยไดป้ระสบกบัภำวะวิกฤติทำงเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ.2540 และภำยใตก้ำร

เปล่ียนแปลงสภำวะแวดลอ้มทำงดำ้นสังคม กระแสโลกำภิวตัน์ และเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยำ่งรวดเร็ว กำร

บริหำรจดักำรขององค์กรต่ำง ๆ ในภำครัฐ หรือเอกชนจึงไดท้  ำกำรปรับตวัโดยกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำร

บริหำรองคก์รใหม่ใหเ้หมำะสม รวมทั้งกำรจดัหำเคร่ืองมือทำงดำ้นกำรจดักำรเขำ้มำช่วยมำกข้ึน โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่ในภำวะท่ีเตม็ไปดว้ยกำรแข่งขนัทั้งในประเทศและจำกต่ำงประเทศในขณะน้ี 

 ดงันั้น องคก์รจึงควรมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน เช่น ก ำหนดให้ตวัช้ีวดัตวัหน่ึง

คือกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อบริหำรปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อลด

สำเหตุของแต่ละโอกำสท่ีองคก์รจะเกิดควำมเสียหำยให้มีระดบัควำมเส่ียงและขนำดของควำมเสียหำยท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนำคตให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับไดป้ระเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ย่ำงมีระบบ 

โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรเป็นส ำคญั ทั้งน้ี ส ำหรับ ก.พ.ร. ไดก้  ำหนดให้กำรบริหำรควำม

เส่ียงเป็นตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงำนตอ้งเลือกด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2547 และในปีงบประมำณ พ.ศ. 

2548 ให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรท่ีได้ก ำหนดไว ้ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 

ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก็ไดก้  ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นตวัช้ีวดัเลือกตวัหน่ึงในมิติท่ี 4 ดำ้นกำรพฒันำ

องคก์รเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งและป้องกนัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร

อีกทำงหน่ึง 

 ในปัจจุบนัสถำบนัอุดมศึกษำมีอิสระและสำมำรถพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีมีควำมคล่องตวัและ

มีเสรีภำพมำกยิ่งข้ึน ถำ้หำกสถำบนัอุดมศึกษำต่ำง ๆ ขำดกำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกั

ธรรมำภิบำล (Good Governance) โดยไม่มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม ขำดกำรประเมินควำมเส่ียง

และไมมีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมได้แล้ว โอกำสเส่ียงท่ีจะเกิดควำม

ผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนย่อมมีมำกข้ึน ดังนั้นเพื่อให้กำรจดักำรของสถำบนัอุดมศึกษำเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและสมประโยชน์ บรรลุตำมวตัถุประสงค์ได้ สถำบันกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องจัดให้มี

กระบวนกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึนภำยในสถำบนัอุดมศึกษำของ

ตนเอง 
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 โดยท่ีเป็นกำรสมควรสนบัสนุนและเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรก ำกบัดูแลและควบคุมตนเอง

ของสถำบันอุดมศึกษำตำมหลักธรรมำธิบำล อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ รวมทั้ งเพื่อ

เสริมสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ และควำมมัน่ใจแก่สำธำรณชนโดยเฉพำะผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัระบบอุดมศึกษำ ต่อ

กำรด ำเนินกำร ตำมนโยบำย ยทุธศำสตร์ และผลงำนของสถำบนัอุดมศึกษำ วำ่ไดมี้กำรตรวจสอบและก ำกบั

ดูแลอย่ำงรอบคอบถึง ควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและเกิดควำมคุม้ค่ำ คุณภำพของกำรบริหำรงำน 

รวมถึงควำมโปร่งใส (transparency) ตรวจสอบได ้(accountability) มีควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณชนและ

สังคม (responsibility) และกำรมีส่วนร่วมของสังคม (participation) สภำสถำบนัอุดมศึกษำจึงควรจดัให้มี

กำรตรวจสอบภำยใน (Auditing) กำรด ำเนินงำนของสถำบนัอุดมศึกษำอยำ่งเป็นระบบ และให้รำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1. ก ำกบัดูแลระบบกำรตรวจสอบภำยใน และเสนอแนะมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ

ของสถำบนัอุดมศึกษำต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณรวมถึง

กำรใชท้รัพยำกรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

 2. ประเมินระดบัควำมเส่ียงในกำรบริหำรและด ำเนินงำนของสถำบนัอุดมศึกษำเพื่อทบทวนและ

เสนอแนะมำตรกำรป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน และเพื่อป้อง

ปรำมกำรทุจริตร่ัวไหลในขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 3. สอบทำนและวิเครำะห์งบกำรเงินของสถำบนัอุดมศึกษำ โดยพิจำรณำควำมเส่ียง ควำมถูกตอ้ง 

และเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

 

2. ขอบเขตของการด าเนินงาน 

2.1 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

  สภำสถำบันอุดมศึกษำควรเสริมสร้ำงให้สถำบันอุดมศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำร

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (performance audit) ให้มำกยิ่งข้ึน นอกจำกกำรตรวจสอบดำ้นกำรเงินกำรบญัชี 

และกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยู่แลว้ โดยมุ่งเน้นกำรตรวจสอบประสิทธิผล 

ประสิทธิภำพ และควำมคุม้ค่ำ ของกำรด ำเนินงำน ใหบ้รรลุตำมภำรกิจในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้สอดรับกบักำรบริหำรจดักำร

แบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของประเทศในปัจจุบนั 
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2.2 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

  กำรควบคุมภำยในในกำรบริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ เป็นกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีจดัให้มี

ข้ึนในองคก์รเพื่อให้บรรลุภำรกิจอยำ่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุม้ค่ำ ซ่ึงไม่ใช่ระบบหน่ึง

ระบบใดโดยเฉพำะหรือเป็นระบบท่ีแยกออกจำกงำนประจ ำขององคก์ร แต่กำรควบคุมภำยในถือเสมือนเป็น

ส่วนเดียวกนักบัระบบงำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชป้ฏิบติังำนซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

   1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม (Control Environment) หมำยถึงสภำวกำรณ์หรือ

ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบกำรควบคุมในสถำบนัอุดมศึกษำ เช่น กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ 

โครงสร้ำง สำยกำรบงัคบับญัชำ กำรมีภำวะผูน้ ำท่ีดี จริยธรรมกำรท ำงำน ระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีเหมำะสม 

   2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) เป็นกำรประเมินถึงเหตุกำรณ์ท่ีไม่

พึงประสงคห์รือกำรกระท ำใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในดำ้นลบต่อกำรบริหำรสถำบนัอุดมศึกษำในดำ้น

ต่ำง ๆ  

   3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีองค์กรตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อลดควำมเส่ียงและท ำให้เกิดควำมคุม้ค่ำตลอดจนให้เกิดควำม

มัน่ใจในประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ อำจเป็นกำรควบคุมในลกัษณะกำรป้องกนั กำร

ทบทวนกำรปฏิบติังำน หรือ กำรเสนอแนะกำรพฒันำระบบกำรด ำเนิน เป็นตน้ 

   4) สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ( Information and Communication) 

สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งจดัให้มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชข้อ้มูลอย่ำงเพียงพอ

และเหมำะสมทนัต่อกำรปฏิบติังำน ตลอดจนกำรติดต่อส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ ข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

และสะดวกในกำรเขำ้ถึง 

   5) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นกำรสอดส่องดูแล

กิจกรรมทั้งท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน และท่ีส้ินสุดไปแลว้ เพื่อเปรียบเทียบผลกำรปฏิบติังำนกบัระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไว ้ว่ำมีควำมสอดคลอ้งหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งวิเครำะห์หำสำเหตุควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงแผนงำนและผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลและเสนอขอ้แนะน ำ เพื่อให้ควำมด ำเนินงำนมีประสิทธิผล

และประสิทธิภำพ 

2.3 ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง 

  ควำมเส่ียงในกำรบริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ เป็นเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือภำวะ

คุกคำม หรือปัญหำอุปสรรคท่ีจะส่งผลกระทบท ำให้วตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยเบ่ียงเบนไป หรือ
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สถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุถึงเป้ำหมำย ทั้ งทำงด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน กำร

ด ำเนินงำน และกฎระเบียบหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสำมำรถแยกลกัษณะและประเภทของควำมเส่ียงได้

ดงัน้ี 

  1. ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ควำมเส่ียงทีเกิดจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์ และ

นโยบำยในกำรบริหำรงำน ท่ีเหมำะสมชดัเจนหรือไม่เพียงใด 

  2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติังำน (Operational Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำน

ทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนกำร อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกร

ในกำรปฏิบติังำน วำ่มีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดีเพียงใด 

  3. ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk) คือ ควำมเส่ียงทีเกิดจำกควำมไม่พร้อมในเร่ือง

งบประมำณ กำรเงิน และกำรควบคุมรำยจ่ำยต่ำง ๆ ทีเกินควำมจ ำเป็น 

  4. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก

กำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมกฎระเบียบหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมำะสม หรือ

เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติังำน หรือปฏิบติัไดท้นัตำมเวลำท่ีก ำหนด และอำจมีผลกำรลงโทษตำมกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการประเมินและการบริหารความเส่ียงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 

ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์ 

ประกอบดว้ย :  

กำรเมือง เศรษฐกิจ สถำนกำรณ์โลก สังคม นโยบำย

รัฐบำล แผนพฒันำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำของ สกอ. 

ช่ือเสียงและกำรแข่งขนักำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

- กำรจดัท ำแผนพฒันำสถำบนัอุดมศึกษำระยะยำว (10-

15 ปี) ท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ และแผนอุดมศึกษำระยะยำว (15 ปี) ของ

สกอ. 

- กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  (3 -5  ปี )  ท่ีสอดคล้องกับ

แผนพฒันำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของ สกอ. และ

รองรับควำมเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 

สถำนกำรณ์โลก 
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ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

 

 

 

ด้านการด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย : ระบบขององคก์ำร 

กระบวนกำรท ำงำน เทคโนโลยี บุคลำกร และข้อมูล

ข่ำวสำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ประกอบดว้ย : กำรบริหำรกำรเงินทั้งรำยรับและรำยจ่ำย 

รวมทั้ง กำรบริหำรเงินสด เงินคงคลงั ควำมน่ำเช่ือถือ

และควำมทนัเวลำของรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

- กำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนประจ ำปี (Action Plan)  

- กำรเป็นท่ียอมรับในช่ือเสียงและภำพลักษณ์ท่ีดีใน

สังคม 

 

- กำรปฏิบติัตำมแผนกำรปฏิบติังำน 

- กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน 

- กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

- กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

- กำรตรวจสอบภำยใน 

- กำรก ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำท่ีเหมำะสมและกำรลด

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

- กำรวำงแผนด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร และแรงจูงใจใน

กำรท ำงำน 

- กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรปฏิบติังำน 

- กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนและรำยงำน

ต่อผูบ้ริหำรและสภำสถำบนัอุดมศึกษำเป็นระยะ ๆ  

 

- กำรจดัท ำงบกำรเงิน ไดแ้ก่ งบดุล (Balance Sheet) , งบ

รำยได ้– ค่ำใชจ่้ำย, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้โดยมี

กำรวิเครำะห์สถำนะและผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน 

ค ำแนะน ำทำงกำรเงินรวมทั้งแผนกำรลงทุนต่ำง ๆ เสนอ

ต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำ ทุกระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 

ทุก 3 เดือน 

- กำรจดัท ำตน้ทุนต่อหน่วย 

- กำรบริหำรสินทรัพยใ์หมี้ควำมคุม้ค่ำ 
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ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ประกอบดว้ย : กฎระเบียบ กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ขอ้ก ำหนดของรัฐ และระเบียบของสถำบนัอุดมศึกษำ 

 

 

 

- กำรใชจ่้ำยเงินตำมแผนงำนและโครงกำร 

 

- มีกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ครบถ้วน และถือปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกัน

ขอ้ผิดพลำดตำมกฎหมำย สัญญำท่ีท ำในระดบันิติบุคคล 

หรือสัญญำเฉพำะเร่ือง 

 

2.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)  

  ใหมี้กำรตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งในระดบัสภำสถำบนัอุดมศึกษำ 

ระดบัสถำบนัอุดมศึกษำ ระดบัผูบ้ริหำร และหน่วยงำนภำยใน โดยกำรตรวจสอบ กำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ 

ของสถำบนัอุดมศึกษำ ว่ำมีระบบกำรบริหำรจดักำรในระดบัต่ำง ๆ ว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั

ภำรกิจของสถำบนัอุดมศึกษำหรือไม่ และเป็นไปตำมหลกักำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกั

ธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือไม ่

 

3. วธีิการปฏิบัติ 

  สภำสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งควรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำประ

สถำบนัอุดมศึกษำข้ึน โดยคณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรสภำสถำบนัอุดมศึกษำและผูท้รงคุณวุฒิ

ภำยนอก จ ำนวน 3-5 คน และให้ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรและปฏิบติังำนดำ้นธุรกำร

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ อุดมศึกษำดังกล่ำวด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ

สถำบนัอุดมศึกษำมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจดัวำงระบบและด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน 

ทั้งในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน กำรเงินและบญัชี กำรควบคุมภำยใน กำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียง 

รวมทั้งอำจให้ท ำหน้ำท่ีติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมมติสภำสถำบนัอุดมศึกษำในบำงเร่ืองท่ี

สภำสถำบนัอุดมศึกษำมอบหมำย ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำสถำบนัอุดมศึกษำไม่มีอ ำนำจสั่งกำร

ในทำงบริหำรจดักำรใด ๆ แต่คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำสถำบนัอุดมศึกษำตอ้งรับผิดชอบในกำร
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รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอทุก ๆ ระยะเวลำท่ีสภำสถำบนัอุดมศึกษำ

ก ำหนด 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  สถำบันอุดมศึกษำลดควำมเส่ียงในกำรบริหำรลง และท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมี

ประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรพฒันำและแข่งขนัได ้
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ภาคผนวก ง 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดบัหน่วย 
  - ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย  

  - แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย  

  - แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์รของคณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั/หน่วย.......................ประจ ำปีกำรศึกษำ  2557 

  - ตารางที ่1  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเส่ียง

ส ำคญัท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปีกำรศึกษำ  2557 

  -แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆของคณะ/วทิยำลยั/สถำบนั/หน่วย/ฝ่ำย...................

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2557 

  - ตารางที ่2  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆและกำรควบคุมภำยใน ปีกำรศึกษำ 

2557 ระดบัหน่วย 
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(ตัวอย่าง) โดยหน่วยสามารถใช้รูปแบบของหน่วยได้เอง  

 

ค ำสั่ง วทิยำลยั / คณะ / สถำบนั...................................... 

ท่ี .................. / 2557  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

 ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิต ก ำหนดให้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

ในปี 2557 เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของวทิยำลยั / คณะ / สถำบนั ................... เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ดงัน้ี 

 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ย 

1. .....................................................  ประธำนกรรมกำร 

2. .....................................................  กรรมกำร 

3. .....................................................  กรรมกำร 

4. .....................................................  กรรมกำร 

5. .....................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหนำ้ท่ี  1. จดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี 2557 ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั ......................... 

  2. ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  3. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั ................................... 

ใหม้หำวทิยำลยั   

 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

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

 

                   (                                   ) 

      หวัหนำ้หน่วยงำน วทิยำลยั/คณะ/สถำบนั 
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(ตัวอย่าง) หน่วยสามารถใช้รูปแบบของหน่วยได้ 

 

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

กจิกรรม 
ธ.ค.-  
ม.ค. 

ก.พ. ม.ีค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
ม.ิย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.-
ต.ค. 

1.จดัประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ของหน่วย อยำ่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง วเิครำะห์ทบทวนขอ้มูล ผล
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมเส่ียง 
ก ำหนดควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียง และจดัล ำดบัควำมเส่ียง
ของหน่วย (ตำรำงท่ี 2) และควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้ง
องคก์ำร (ตำรำงท่ี 1)  

       

3.มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน        
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดแนวทำงและติดตำม
กำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของ
หน่วย ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีมติเห็นชอบใหมี้กำร
ด ำเนินกำรไวแ้ลว้ 

       

5. ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในดำ้นบริหำรควำมเส่ียง, ผลกำร
ประกนัคุณภำพ,ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  

       

6. จดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
เสนอต่อคณะกรรมกำรคณะ/หน่วยงำน 

       

7. จดัท ำรำยงำนส่งส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน เพื่อตรวจทำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
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แบบรายงานการบริหารความเส่ียงทีต้่องด าเนินการทัว่ทั้งองค์กรของคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/หน่วย

....................................  ประจ าปีการศึกษา  2557 

การวเิคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจัยเส่ียง 

 ดว้ยทำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัมหำวทิยำลยั ไดร่้วมกนัพิจำรณำเพื่อก ำหนดควำม

เส่ียงท่ีเห็นควรใหมี้กำรด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ร จ ำนวน 6 ควำมเส่ียงหลกั โดยมีกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงใน

ระดบัมหำวทิยำลยัและมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงในระดบัหน่วย  ดงัน้ี 

ความเส่ียงที ่1 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

การวเิคราะห์ความเส่ียง  

ขอ้มูล กำรประเมินตวัช้ีวดั KRI 1.1 ร้อยละค่ำถ่วงน ้ำหนกัวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่

เทียบกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (สมศ.5) ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 1.1 2554 2555 2556 

ร้อยละค่ำถ่วงน ้ำหนกัวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่เทียบ

กบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (สมศ.5) 

3.35 3.89 3.8 

ซ่ึงมีระดบัสูงกวำ่เกณฑ ์3.51 แลว้ อยำ่งไรก็ตำมยงัคงเป็นควำมเส่ียงท่ีมีกำรติดตำมอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป 

เน่ืองจำก งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์เป็นผลงำนทำงวชิำกำรท่ีมีกำรศึกษำคน้ควำ้ตำมกระบวนกำรระเบียบ

วธีิวจิยัท่ีเหมำะสมกบัสำขำวชิำ เพื่อใหเ้กิดเป็นองคค์วำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดองคค์วำมรู้ ควำมรู้

เหล่ำน้ี หำกไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่จะเป็นกำรส่งเสริมให้อำจำรยมี์ก ำลงัใจสร้ำงสรรคผ์ลงำน เป็นกำร

เผยแพร่งำนวชิำกำรทำงกำรสร้ำงสรรคใ์หก้วำ้งข้ึน สำมรถใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

ข้อมูลการประเมินตัวช้ีวดั KRI 1.1 ร้อยละค่าถ่วงน า้หนักวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่เทียบกบัจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ.5) ของคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI 1.1 2554 2555 2556 

ร้อยละค่ำถ่วงน ้ำหนกัวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่เทียบ

กบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (สมศ.5) 
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การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงดำ้นงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ 

 (ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

o  อำจำรยข์ำดทกัษะดำ้นกำรท ำงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

o อำจำรยมี์งำนสอนมำกท ำให้ไม่มีเวลำสร้ำงผลงำนวจิยั 

o ขำดปัจจยัสนบัสนุนทำงดำ้นกำรท ำวจิยั 

o อ่ืนๆ(ระบุ)..............................) 

ความเส่ียงที ่2 ระดับความพงึพอใจของคณะวชิาทีม่ีต่อทักษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ขอ้มูล กำรประเมินตวัช้ีวดั KRI 2.1 ระดบัควำมพึงพอใจของคณะวชิำท่ีมีต่อทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศ

ของนกัศึกษำ ในระดบัมหำวิทยำลยั พบวำ่ 

KRI 2.1 2555 2556 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

7 คณะ 

(22.58%) 

10 คณะ 

(32.26%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

24 คณะ 

(77.42%) 

24 คณะ 

(77.42%) 

 

จำกขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวำ่คณะวชิำบำงส่วนยงัไม่พึงพอใจต่อทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ

แมว้ำ่คณะวชิำส่วนใหญ่จะมีควำมพึงพอใจในระดบัท่ียอมรับได ้อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนัภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับส่ือสำร ทั้งน้ีเน่ืองจำกประเทศไทยก ำลงัเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน กำร

พฒันำทกัษะนกัศึกษำใหมี้ควำมพร้อม ท่ีจะเขำ้สู่ตลำดแรงงำนท่ีมีควำมตอ้งกำรดำ้นทกัษะภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของผูจ้บกำรศึกษำ รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรไดใ้นระดบัสำกลมำกข้ึน  คณะวชิำจึง

ตอ้งมีกำรพฒันำนกัศึกษำให้มีทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของสำขำวชิำชีพ

อยำ่งต่อเน่ือง 
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ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI 2.1 ระดับความพงึพอใจของคณะวชิาทีม่ีต่อทกัษะภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศของนักศึกษา ของคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI 2.1 2555 2556 

ระดบัควำมเส่ียง (โอกำสเกิด x ผลกระทบ)   

 

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อระดบัควำมพึงพอใจของคณะวชิำท่ีมีต่อทกัษะภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ 

 (ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

  O ส่ือกำรสอนไม่เพียงพอ 

  O วธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำดำ้นภำษำและกำรส่ือสำร 

  O ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ 

  O อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................) 

ความเส่ียงที ่3 สัดส่วนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ 

ขอ้มูล KRI3.1 สัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวชิำกำร (สกอ. 2.3) (สมศ. 14) ในระดบัมหำวทิยำลยั 

พบวำ่ 

KRI 3.1 2554 2555 2556 

สกอ.2.3, สมศ. 14 2.88 2.96 1.59 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้
- 

17 คณะ 

(54.85%) 

17 คณะ 

(54.85%) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
- 

14 คณะ 

(45.16%) 

14 คณะ 

(45.16%) 
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*ควำมหมำยของระดบัคุณภำพ ช่วงคะแนน 4.51-5.00 = ดีมำก, 3.51-4.50 = ดี 2.51-3.50 = พอใช,้ 1.51-2.50 

= ตอ้งปรับปรุง, 0.00-1.50 = ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน (โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ 3.51) 

 

จำกขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวำ่ บำงคณะยงัมีอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งวชิำกำรอยูใ่นระดบัยอมรับได ้ แต่มีบำง

คณะท่ีมีอำจำรยมี์ต ำแหน่งทำงวชิำกำรนอ้ย  จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งสนบัสนุนใหอ้ำจำรยมี์ต ำแหน่งทำง

วชิำกำรมำกข้ึน  เน่ืองจำกมหำวทิยำลยัถือเป็นขมุปัญญำของประเทศและมีควำมรับผดิชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริม

ใหอ้ำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัท ำกำรศึกษำวจิยัเพื่อแสวงหำและพฒันำองคค์วำมรู้ในศำสตร์สำขำวชิำต่ำงๆอยำ่ง

ต่อเน่ือง เพื่อน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรเรียน กำรสอนรวมทั้งแกไ้ขปัญหำและกำรพฒันำประเทศ กำรด ำรง

ต ำแหน่งทำงวชิำกำรเป็นส่ิงสะทอ้นกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวของอำจำรยต์ำมพนัธกิจของมหำวทิยำลยั  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI 3.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ. 2.3) (สมศ. 14) 

ของคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI3.1 2554 2555 2556 

สัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
(สกอ. 2.3) (สมศ. 14) 

   

 

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อสัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวชิำกำร ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

(ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

      O แรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำนทำงวชิำกำร 

      O อำจำรยมี์ภำระงำนมำกท ำใหไ้ม่มีเวลำสร้ำงผลงำนวิจยั 

                  O อ่ืนๆ (ระบุ)..............................) 
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ความเส่ียงที ่4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ขอ้มูล KRI4.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำและ

บุคลำกร  ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 4.1 2555 2556 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

2 คณะ 

(6.45%) 

1 คณะ 

(3.23%) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

29 คณะ 

(93.55%) 

30 คณะ 

(96.77%) 

 

จำกขอ้มูลพบวำ่ส่วนใหญ่เกิดข้ึน จ ำนวน 0-1คร้ัง โดยมีระดบัควำมรุนแรงท่ีสำมำรถจดักำรไดภ้ำยใน 

อยำ่งไรก็ตำมนอกจำกกำรอบรมสั่งสอนนกัศึกษำใหเ้ป็นผูมี้ควำมรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรประกอบอำชีพ 

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพ แลว้ มหำวทิยำลยัเป็นสถำบนักำรศึกษำท่ีท ำหนำ้ท่ีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้

นกัศึกษำ ดงันั้นบุคลำกรในมหำวทิยำลยั ตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหก้บันกัศึกษำ 

ดงันั้นแมว้ำ่จะพบเหตุไม่มำก และไม่รุนแรง ทำงมหำวทิยำลยัจะยงัคงควำมเส่ียงน้ีไวเ้พื่อใหเ้กิดกำรติดตำม 

ด ำเนินกำรกิจกรรมควบคุมภำยในใหรั้ดกุมอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อใหร้ะดบัควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่ำเสมอ 

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

(ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

      O มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัในสถำบนั  

      O กำรมีแบบอยำ่งท่ีดี 

           O กำรจดักำรเรียนกำรสอนและสภำพแวดลอ้ม 

                  O อ่ืนๆ (ระบุ)..............................) 
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ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI4.1 จ านวนการเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

ของนักศึกษาและบุคลากร ของคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI 4.1 2555 2556 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นคุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศึกษำและบุคลำกร 

  

 

ความเส่ียงที ่ 5  การรักษาสถานภาพทางการเงินทีม่ั่นคง 

ขอ้มูล KRI 5.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้ศึกษำเหมำะสม (มรส. 2.1) ในระดบัมหำวทิยำลยั 

พบวำ่ 

KRI 5.1 2555 2556 

จ ำนวนคณะท่ีรับนกัศึกษำไดต้ำมเป้ำหมำย 17 คณะ 

(54.84%) 

16 คณะ 

(51.61%) 

จ ำนวนคณะท่ีรับนกัศึกษำไดต้ ่ำกวำ่เป้ำหมำย 14 คณะ 

(45.16%) 

15 คณะ 

(49.39%) 

จ ำนวนนกัศึกษำแรกเขำ้ในภำพรวม 

(ร้อยละเม่ือเทียบกบัเป้ำหมำยในภำพรวม) 

7,899 

(93.17%) 

7,900 

(92.77%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

6 คณะ 

(19.35%) 

6 คณะ 

(19.35%) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

25 คณะ 

(80.65%) 

25 คณะ 

(80.65%) 

จำกขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวำ่ ผลกำรด ำเนินงำนของคณะส่วนใหญ่มีหลกัสูตรท่ีมีผูเ้ขำ้ศึกษำในหลกัสูตรมีควำม

เหมำะสม มีเพียงบำงคณะมีหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูเ้ขำ้ศึกษำไม่เหมำะสมแต่ในภำพรวมยงัอยูใ่นระดบัท่ี

เป็นไปตำมเป้ำหมำย  อยำ่งไรก็ตำมมหำวทิยำลยัรังสิตเป็นมหำวทิยำลยัเอกชน ท่ีรำยไดส่้วนใหญ่ เกิดจำก

กำรเปิดหลกัสูตรท่ีเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน ส่งผลใหมี้ผูส้นใจเขำ้มำศึกษำ รวมถึงตอ้ง

ค ำนึงถึงกำรบริหำรหลกัสูตรท่ีเปิดใหมี้สถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง  ดงันั้นจึงยงัคงมีควำมจ ำเป็นในกำร



48 

 

ก ำหนดควำมเส่ียงกำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะมีกำร

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI5.1ร้อยละของหลกัสูตรที่มีจ านวนผู้ทีเ่ข้าศึกษาเหมาะสม (มรส. 2.1)ของ

คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน …………………………… 

KRI 5.1 2555 2556 

จ ำนวนนกัศึกษำแรกเขำ้ของคณะ/วทิยำลยั/สถำบนั 

 (ร้อยละเม่ือเทียบกบัเป้ำหมำย) 

  

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ กำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

(ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

o มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัทำงกำรเงิน 

o กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร 

o ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 

o กำรวำงแผนดำ้นกำรตลำด 

o อ่ืนๆ(ระบุ)..............................) 

ความเส่ียงที ่6 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลยัรังสิต 

จำกขอ้มูล KRI 6.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

ระดับความเส่ียง 2555 2556 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

3 คณะ 

(9.68%) 

1 คณะ 

(3.23%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

28 คณะ 

(90.32%) 

30 คณะ 

(96.77%) 
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จำกขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวำ่ เกือบทุกคณะไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น (จ ำนวน 0 -1 คร้ัง ระดบัควำมรุนแรงอยูใ่นระดบัจดักำรไดภ้ำยใน) มีเพียงบำงคณะเท่ำนั้นท่ีเกิด

เหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น อยำ่งไรก็ตำมมหำวทิยำลยัตระหนกั

ถึงควำมส ำคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจำกเป็นสถำนท่ีท่ีมีนกัศึกษำและบุคลำกร อยูอ่ำศยัจ ำนวนมำก จึงตอ้งมีระบบ

ดูแลควำมปลอดภยัทั้งทำงดำ้นชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษำและบุคลำกรในมหำวทิยำลยั เพื่อใหเ้กิดควำม

มัน่ใจในควำมปลอดภยั 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI6.1 จ  ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น ของคณะ/วทิยำลยั/สถำบนั …………………………….... 

KRI 6.1 2555 2556 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำม

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

  

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นภำยในและบริเวณใกลเ้คียง

มหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

(ใหท้ำงคณะวชิำ/หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรระบุ อำทิเช่น 

 O มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัของมหำวทิยำลยั 

 O กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำและบุคลำกร 

 O กำรจดัสภำพแวดลอ้มของมหำวทิยำลยั 

  O อ่ืนๆ (ระบุ).......................... ) 

เม่ือวิเครำะห์ควำมเส่ียง และระบุปัจจยัเส่ียงของแต่ละควำมเส่ียงแลว้ คณะกรรมกำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย 

ไดด้ ำเนินกำรระบุมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง หรือ กิจกรรมกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนินกำรตำมปกติ จำกนั้น

ประเมินระดบัควำมเส่ียงเม่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปกติโดยก ำหนดเป็นผลคูณของ โอกำสเกิด X 

ผลกระทบ หำกเกินระดบั 10 จะมีกำรด ำเนินกำรมำตรกำร/ทำงเลือกส ำหรับกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม 

เพื่อเป็นกิจกรรมควบคุมภำยใน โดยมีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบ/เจำ้ของควำมเส่ียงท่ีชดัเจน จำกนั้นส้ินปี
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กำรศึกษำด ำเนินกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม หำกกรณีไดร้ะดบัควำม

เส่ียงไม่เกินระดบั 10 ตั้งแต่แรกก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม แต่ยงัคงตอ้ง

ประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม เพื่อเฝ้ำติดตำมหำกมีค่ำสูงข้ึน จะตอ้งมีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งทนัท่วงที เพื่อใหร้ะดบัควำมเส่ียงไม่สูงเกินกวำ่ท่ีองคก์รจะยอมรับได ้

 ทั้งน้ีในกำรด ำเนินกำรในส่วนน้ีจะปรำกฏใน ตำรำงท่ี 1 แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร

ควบคุมภำยในส ำหรับ 6  ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปี 2557 ระดบัหน่วย 

ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั/ฝ่ำย ................................ 
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ตารางที ่1  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับ 6  ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปี 2557 ระดับหน่วย 

ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั/ฝ่ำย ..................................................................... 

ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกลยทุธ์ 1. งำนวจิยั

หรืองำน

สร้ำงสรรคท่ี์

ไดรั้บกำร

ตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

 
 

      KRI1.1 ร้อยละค่ำ

ถ่วงน ้ ำหนกังำนวจิยั

หรืองำนสร้ำงสรรค์

ท่ีไดรั้บกำรตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ (สมศ.5) 

ปี 54 ร้อยละ…….. 

ปี 55 ร้อยละ…….. 

ปี 56 ร้อยละ……… 

ปี 57 ร้อยละ……… 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกลยทุธ์ 2. ทกัษะ

ภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศ

ของนกัศึกษำ 

 

       KRI 2.1ระดบัควำม

พึงพอใจของคณะ

วชิำท่ีมีต่อทกัษะ

ภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของ

นกัศึกษำ 

O พึงพอใจมำก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี

กำรปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมกำรคณะหรือ

กก.บริหำรควำม

เส่ียง หรือโดย

คณำจำรยฯ์ลฯ) 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ/กล
ยทุธ ์
 
 
 
 
 
 
 

3. อำจำรย์
ประจ ำด ำรง
ต ำแหน่งทำง
วชิำกำร/ 
คุณวฒิุ
ปริญญำเอก 

       KRI3.1อำจำรย์

ประจ ำด ำรง

ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร (สกอ. 2.3) 

(สมศ. 14) 

ปี 54 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 55 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 56 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 57 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

KRI3.1อำจำรย์

ประจ ำคุณวฒิุ
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ปริญญำเอก หรือ

สูงสุด(สกอ. 2.2) 

(สมศ. 14) 

ปี 54 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 55 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 56 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 57 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ 4. คุณธรรม 

จริยธรรมของ

นกัศึกษำและ

บุคลำกร 

 

       KRI4.1 จ ำนวนกำร
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์ำงดำ้น
คุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษำและ
บุคลำกร 
จ ำนวน.......คร้ัง 
ระดบัควำมรุนแรง 
O สำมำรถจดักำร
ไดภ้ำยใน 
O เกิดควำมเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหำวทิยำลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกำรเงิน 5. กำรรักษำ

สถำนภำพ

ทำงกำรเงินท่ี

มัน่คง 

 

       KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ ำนวน

ผูท่ี้เขำ้ศึกษำ

เหมำะสม (มรส2.1) 

หลกัสูตร....... 

จ ำนวนนกัศึกษำ

เป้ำหมำย ....... 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ี

รับไดจ้ริง ....... 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกำรเงิน/กำร
ด ำเนินกำร 

6.ควำม
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น
ภำยในและ
บริเวณ
ใกลเ้คียง
มหำวทิยำลยั
รังสิต  

       KRI 6.1 จ ำนวนกำร
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์ำงดำ้น
ควำมปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
จ ำนวน..... คร้ัง 
ระดบัควำมรุนแรง 
O สำมำรถจดักำร
ไดภ้ำยใน 
O เกิดควำมเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหำวทิยำลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยังมีอยู่มากหรือน้อย 
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แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอืน่ๆของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วย/ฝ่าย.................................... 

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ใหด้ ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนักบัควำมเส่ียงหลกัท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ร โดยใหป้ระกอบดว้ย 

 1)กำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงและกำรระบุปัจจยัเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีหน่วยก ำหนดข้ึน  

2) ด ำเนินกำรระบุมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง หรือ กิจกรรมกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนินกำรตำมปกติ จำกนั้น

ประเมินระดบัควำมเส่ียงเม่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปกติโดยก ำหนดเป็นผลคูณของ โอกำสเกิด X ผลกระทบ 

หำกเกินระดบั 10 จะมีกำรด ำเนินกำรมำตรกำร/ทำงเลือกส ำหรับกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม เพื่อเป็นกิจกรรม

ควบคุมภำยใน โดยมีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบ/เจำ้ของควำมเส่ียงท่ีชดัเจน จำกนั้นส้ินปีกำรศึกษำด ำเนินกำร

ประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม หำกกรณีไดร้ะดบัควำมเส่ียงไม่เกินระดบั 10 

ตั้งแต่แรกก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม แต่ยงัคงตอ้งประเมินระดบัควำมเส่ียง

หลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม เพื่อเฝ้ำติดตำมหำกมีค่ำสูงข้ึน จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งทนัท่วงที 

เพื่อให้ระดบัควำมเส่ียงไม่สูงเกินกวำ่ท่ีองคก์รจะยอมรับได ้

 ทั้งน้ีในกำรด ำเนินกำรในส่วนน้ีจะปรำกฏใน ตำรำงท่ี 2 แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆและ

กำรควบคุมภำยใน ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั/ฝ่ำย ................................ 
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ตารางที ่2  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆและกำรควบคุมภำยใน ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั ....................................................................  มหำวทิยำลยัรังสิต 

ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 
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หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยังมีอยู่มากหรือน้อย 
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ภาคผนวก จ 
ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับ 6 ควำมเส่ียง 

ท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ร ในปีกำรศึกษำ 2557 ระดบัมหำวทิยำลยั 
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ตารางที ่3  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับ 6 ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปี  2557 ระดับมหาวทิยาลัย 

ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกลยทุธ์ 1. งำนวจิยั

หรืองำน

สร้ำงสรรคท่ี์

ไดรั้บกำร

ตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

    ฝ่ำยวจิยั
และ
บริกำร
วชิำกำร 

  KRI1.1 ร้อยละค่ำ

ถ่วงน ้ ำหนกังำนวจิยั

หรืองำนสร้ำงสรรค์

ท่ีไดรั้บกำรตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ (สมศ.5) 

ปี 54 ร้อยละ…….. 

ปี 55 ร้อยละ…….. 

ปี 56 ร้อยละ……… 

ปี 57 ร้อยละ……… 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกลยทุธ์ 2. ทกัษะ

ภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศ

ของนกัศึกษำ 

 

    ฝ่ำย
วชิำกำร 

  KRI 2.1ระดบัควำม

พึงพอใจของคณะ

วชิำท่ีมีต่อทกัษะ

ภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของ

นกัศึกษำ 

O พึงพอใจมำก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี

กำรปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมกำรคณะหรือ

กก.บริหำรควำม

เส่ียง หรือโดย

คณำจำรยฯ์ลฯ) 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ/กล
ยทุธ ์
 
 
 
 
 
 
 

3. อำจำรย์
ประจ ำด ำรง
ต ำแหน่งทำง
วชิำกำร/ 
คุณวฒิุ
ปริญญำเอก 

    ฝ่ำย
วชิำกำร 

  KRI3.1อำจำรย์

ประจ ำด ำรง

ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร (สกอ. 2.3) 

(สมศ. 14) 

ปี 54 ร้อยละ…….. 

ปี 55 ร้อยละ…….. 

ปี 56 ร้อยละ…….. 

ปี 57 ร้อยละ…….. 

KRI3.1อำจำรย์

ประจ ำคุณวฒิุ

ปริญญำเอก หรือ

สูงสุด(สกอ. 2.2) 

(สมศ. 14) 

ปี 54 ร้อยละ…….. 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ปี 55 ร้อยละ…….. 

ปี 56 ร้อยละ…….. 

ปี 57 ร้อยละ…….. 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
กฎระเบียบ 4. คุณธรรม 

จริยธรรมของ

นกัศึกษำและ

บุคลำกร 

 

    ฝ่ำย
กิจกำร
นกัศึกษำ 

  KRI4.1 จ ำนวนกำร
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์ำงดำ้น
คุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษำและ
บุคลำกร 
จ ำนวน.......คร้ัง 
ระดบัควำมรุนแรง 
O สำมำรถจดักำร
ไดภ้ำยใน 
O เกิดควำมเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหำวทิยำลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกำรเงิน 5. กำรรักษำ

สถำนภำพ

ทำงกำรเงินท่ี

มัน่คง 

 

    แผนพฒัน
ำและ
แผนกำร
เงิน 

  KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ ำนวน

ผูท่ี้เขำ้ศึกษำ

เหมำะสม (มรส2.1) 

หลกัสูตร....... 

จ ำนวนนกัศึกษำ

เป้ำหมำย ....... 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ี

รับไดจ้ริง ....... 
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ด้าน 
ความเส่ียง/
ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กจิกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
ปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ
/เจ้าของ
ความเส่ียง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ตามมาตรการ
เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

  
ดำ้นกำรเงิน/กำร
ด ำเนินกำร 

6.ควำม
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น
ภำยในและ
บริเวณ
ใกลเ้คียง
มหำวทิยำลยั
รังสิต  

    ฝ่ำย
บริหำร 

  KRI 6.1 จ ำนวนกำร
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่
พึงประสงคท์ำงดำ้น
ควำมปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
จ ำนวน..... คร้ัง 
ระดบัควำมรุนแรง 
O สำมำรถจดักำร
ไดภ้ำยใน 
O เกิดควำมเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของ
คณะ/มหำวทิยำลยั 
O อ่ืนๆ(ระบุ) 
................................ 
................................ 
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หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น  2x5  ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยังมีอยู่มากหรือน้อย 
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