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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 

1. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกนั (Preventive Control) ไม่ให้เกิดควำมเส่ียงและขอ้ผิดพลำดตั้งแต่แรก 

เช่น กำรอนุมติั กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรเขำ้ถึงเอกสำร ขอ้มูล ทรัพยสิ์น ฯลฯ 

2. กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เพื่อคน้พบขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น กำร

สอบทำน 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

ดบัเพลิง เพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยใหน้อ้ยลงหำกเกิดเพลิงไหม ้

7. การวเิคราะห์เพือ่ระบุความเส่ียงต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต จ  ำแนกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

1) ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก ำหนด

นโยบำย และกำรวำงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรน ำไปปฏิบัติท่ีไม่เหมำะสม หรือไม่

สอดคล้องกับปัจจยัต่ำงๆ ทั้ งท่ีเป็นปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กำร 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  



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 

 

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มรส. 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มรส. 

รองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการ/คณบดี 

คณะท างานบริหารความเส่ียงระดบัฝ่าย/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 าหนดใหมี้การประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารและการจดัการ ในตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบบริหาร

ความเส่ียง เกณฑม์าตรฐานขอ้ 3 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ

วดัระดบัความส าเร็จของการน 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมการความเส่ียงทุกระดบัด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1.

วเิคราะห์ความเส่ียงและระบุปัจจยัเส่ียงภายในและภายนอก 2.ประเมินความเส่ียง 3.ประเมินมาตรการควบคุม 4.จดัท าแผน

จดัการความเส่ียงท่ีมีการก าหนดมาตรการควบคุมท่ีเพียงพอ 5. การรายงาน  6. การติดตามผลและทบทวนใหร้ะดบัความเส่ียง

ลดลงจากเดิม 

 

 

 

(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 าแผนบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดมาตรการควบคุมภายในส าหรับปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกของความ

เส่ียงทัว่ทั้งองคก์รท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั 

-ก าหนดและจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการวางแผนระบบควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงอ่ืนๆของหน่วยงาน 

(1) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิคราะห์ผลประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา รายงานทางการเงิน ผลส ารวจความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัเส่ียง ก าหนดความเส่ียงท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ทั้งองคก์ร/ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีส าคญัและจดัท า

คู่มือบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร 

 

ผู้ตรวจสอบภายในโดยการมอบหมายของกรรมการตรวจสอบ 
- ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของสภา 
- ด  าเนินการดา้นการตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ด  าเนินการดา้นการตรวจสอบภายในดา้นการเงิน 
- ด  าเนินการดา้นการตรวจสอบภายในดา้นการบริหารจดัการ 

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 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มหาวทิยาลยัรังสิต  

1. จดัท าร่างนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงและการ
จดัการควบคุมภายใน 
3. จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ารของ
มหาวทิยาลยั 
4. รวบรวมขอ้มูล ระบุความเส่ียง วเิคราะห์ความเส่ียง และ
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ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

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 
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 
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ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

3. ติดตามผลและแผนการรายงานดา้นบริหารความเส่ียง สอบ
ทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เส่ียง 
4. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การด าเนินงานดา้นการ
บริหารความเส่ียง 
5. จดัท ารายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลงาน เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาต่อไป 
6. น าขอ้เสนอแนะจากกรรมการสภามาใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัต่อไป 

  

 

  

 



บทที ่3 

ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ ประเมิน และจดัระดบัความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์การ รวมทั้งการบริหาร/

จดัการความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ีงก

ระบวนการดงักล่าวน้ีจะส าเร็จได้ตอ้งมีการส่ือสารให้คนในองค์การมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร

ความเส่ียงในทิศทางเดียวกนัน้ีมหาวิทยาลยัมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 8 

ขั้นตอน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 3 และมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่3 แผนผังภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

8.การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 8.การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 1. ระบุเป้าประสงค ์และ 

ก าหนดวตัถุประสงค ์

7. การติดตามผลและทบทวน 2. ระบุความเส่ียงและปัจจยัเส่ียง 

3. ประเมินความเส่ียง 

4. ประเมินมาตรการควบคุม 

6. การรายงาน 

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

 วตัถุประสงค์ หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนด

วตัถุประสงค์ในทางมหาวิทยาลยั มีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัมหาวิทยาลยั ลดหลัน่มาเป็นล าดบัจนถึงระดับ

กิจกรรมระดบับุคคล 

 การก าหนดวตัถุประสงค์ภายในองคก์ารเดียวกนั ตอ้งมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

เพื่อให้วตัถุประสงค์ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยต้องมี

วตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ส่วนทิศทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจนั้น 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต้องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนา

มหาวทิยาลยัรังสิต 5 ปี ท่ีสอดคลอ้งเก่ียวโยงกนัไปจนถึงระดบัหน่วยงานยอ่ย 

 

ขั้นที ่2  การระบุความเส่ียง (Identify Risks) 

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

(Risk Factor)” ก่อนซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 ดงันั้นการระบุความเส่ียง (Identify Risks) จึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานร่วมกนัระบุ

ความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามหน้าท่ีหลกั หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้

ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์โดยตอ้งค านึงถึง 

1. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานและมหาวทิยาลยั เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

2. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลยั 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 โดยมีท่านอธิการบดีเป็น

ประธาน โดยคณะกรรมการดา้นต่างๆ ไดจ้ดัประชุม ระดมสมอง และจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงและการ

วางระบบควบคุมภายในข้ึน โดยแยกเป็นการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงินและ

ดา้นกฎระเบียบ 

 

ระดับฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา ภายในมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการในลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั คือ จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ข้ึน  มีการประชุมระดมสมอง และ

จดัท าแผนการบริหารความเส่ียง และวางระบบควบคุมภายในโดยระบุความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น (ความเส่ียงท่ี

ก าหนดโดย สกอ.) ซ่ึงส่วนใหญ่จะระบุความเส่ียงเป็น 4 ดา้น คือ การบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นการ

ปฏิบติังาน ดา้นการเงินและดา้นกฎระเบียบ 

 

ขั้นที ่3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หมายถึง การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน 

และการจดัระดบัความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือ

ขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

 1)  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง 

ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดบัของ

ความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานจะตอ้งก าหนดเกณฑ์ของ

หน่วยงานข้ึน  ซ่ึงสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้ งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับข้อมูล

สภาพแวดลอ้มในหน่วยงานและดุลยพินิจการตดัสินใจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดย

เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลตวัเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง

พอเพียง ส าหรับหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตวัเลขหรือจ านวนเงินท่ีชดัเจนได ้ก็ให้

ก 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 โดยได้ให้

ความส าคญัต่อผลกระทบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ผลกระทบดา้นการเงิน (Finance Impact) เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานใน

รูปของความเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน หรือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได ้หรือ

การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย 

 2. ผลกระทบด้านการด าเนินงาน (Operation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบต่อ

ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลกัขององค์การ รวมถึงผลเสียหายจากการปฏิบติังาน

หยดุชะงกั หรือระบบการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม 

 3. ผลกระทบดา้นภาพลกัษณ์ (Reputation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสีย

ช่ือเสียง อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่

เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองคก์าร ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความพึงพอใจ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล ประชาชนผูรั้บบริหาร ฯลฯ ตวัอย่าง

ผลกระทบดา้นช่ือเสียง 

 4. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact) เป็นการ

ประเมินผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงระบบงาน

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชป้ฏิบติังานดา้นต่างๆภายในองค์การ ตวัอยา่งเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology) มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากท าให้การด าเนินงานหยุดชะงกั 2 ชัว่โมง เป็น

ผลกระทบท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 

 5. ผลกระทบดา้นบุคลากร (Personnel Impact) เป็นการประเมินผลกระทบท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ชีวติบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบติังาน และการถูกลงโทษทางวนิยั 

การพิจารณาระดบัผลกระทบของปัจจยัเส่ียง หน่วยงานเป็นผูพ้ิจารณาว่าปัจจยัเส่ียงนั้นเกิดผลกระทบ

ในด้านใดได้บ้าง ซ่ึงหากมีผลกระทบเกิดข้ึนหลายด้าน ต้องให้ระดับผลกระทบทุกด้าน แล้วมาเฉล่ียระดับ

ผลกระทบ โดยใหร้ะดบัคะแนนเทียบกบัค่าช่วงคะแนนเฉล่ีย 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอ้ย 

เป็นการน าความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความ

เส่ียงต่างๆและประเมินระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดบั
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ของความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ท าให้สามารถก าการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงาน

สามารถวางแผนและจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตง้บประมาณ ก าลงัคน หรือเวลาท่ีมีจ  ากดั โดยอาศยั

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการผูป้ระเมินของหน่วยงานควรเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ 

และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดบัการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่

ละปัจจยัความเส่ียงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงขา้งมากในท่ีประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผูใ้ห้คะแนน แล้วน า

คะแนนนั้นมาหาค่าเฉล่ีย เป็นตน้ ทั้งน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) วา่มีโอกาส/ความถ่ี ท่ีจะ

เกิดนั้นมากนอ้ยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

  2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

วา่มีระดบัความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 3) การวิเคราะห์ความเส่ียง เม่ือหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และ

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ให้น าผลท่ีไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อมหาวทิยาลยั/หน่วยงาน วา่ก่อให้เกิดระดบัของความ

เส่ียงในระดบัใดในตารางระดบัความเส่ียง ซ่ึงจะท าใหห้น่วยงานทราบวา่มีความเส่ียงใดท่ีเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ี

จะตอ้งบริหารจดัการก่อน 

 

ขั้นที ่4  มาตรการการจัดการความเส่ียง หรือกจิกรรมการควบคุมภายในทีด่ าเนินการแล้ว 

 กิจกรรมการควบคุม หมายถึงกระบวนการ วิธีปฏิบติังานต่างๆ ท่ีจะท าให้มัน่ใจไดว้่าผูรั้บชอบแต่ละ

กิจกรรมไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถช่วยป้องกนัและช้ีใหเ้ห็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ

ต่อวตัถุประสงคไ์ด ้

 โดยทัว่ไปการปฏิบติังานจะตอ้งมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานอยู่แลว้ 

เช่น การอนุมติั การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การจดัการ

ทรัพยากร และการแบ่งหนา้ท่ีของบุคลากร เป็นตน้ ทั้งน้ีมีการแบ่งประเภทการควบคุมได ้4 ประเภท คือ 

  1. การควบคุมเพื่อการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมติั การจดัโครงการสร้างองค์กร การ

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

ขอ้ผิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยนัยอด การตรวจนบั การรายงานขอ้บกพร่อง 

ฯลฯ 

  3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ให้

เกิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เช่น การใหร้างวลัแก่ผูมี้ผลงานดี เป็นตน้ 

  4. การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง หรือเพื่อหาวิธีการแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดซ ้ าอีกในอนาคต เช่น การเตรียม

เคร่ืองมือดบัเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายใหน้อ้ยลง หากเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

 ส าหรับแนวทางของมหาวทิยาลยัรังสิตตามคู่มือน้ี หลงัจากประเมินความเส่ียงแลว้ หน่วยงานจะท าการ

วิเคราะห์การควบคุมท่ีมีอยูเ่ดิมก่อน วา่ไดมี้การจดัการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ไวแ้ลว้หรือไม่ 

ซ่ึงโดยปกติจะมีการก าหนดอยูค่่อนขา้งมากมาพิจารณาวา่เพียงพอหรือไม่ 

 

ขั้นที ่5 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management)  

 การบริหารจดัการความเส่ียง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงาน มาใช้ปฏิบติัในมหาวิทยาลยั 

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

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียง หรือลดความเส่ียงหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง ในการ

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยู่แต่ยงัไม่เพียงพอ และน ามา

วางแผนจดัการความเส่ียง 

 ทางเลือกในการจดัการความเส่ียง มีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนหรือน าผลมาผสมผสานให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริการผูรั้บผิดชอบ โดยสามารถจดัแบ่งวิธีการ

จดัการความเส่ียงมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

  1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างระบบควบคุม แต่

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความเส่ียงด้วยวิธีน้ีก็จะตอ้งติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงอย่าง

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

ท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระกบัท่ีองค์การ

ยอมรับได ้เช่น การจดัอบรมเพิ่มทกัษะในการท างานใหก้บัพนกังาน การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

  3. การกระจายความเส่ียง หรือหารโอนความเส่ียง (Risk sharing หรือTransfer) เป็นการ

กระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผดิชอบไป เช่น การท าประกนัภยั/ประกนัทรัพยสิ์นกบั

บริษทัประกนั หรือการจา้งบริษทัภายนอกมาจดัการในงานบางอยา่งแทน เช่น งานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

  4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจดัการกบัความเส่ียงท่ี

อยู่ในระกบัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเส่ียงได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงนั้นไป 

 วิธีการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมของ

หน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยัรังสิตจะด าเนินการหามาตรการ/ทางเลือก ส าหรับการจดัการ

ความเส่ียงเพิ่มเติม และพิจารณาประเมินระดบัความเส่ียงท่ีคาด หลงัด าเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมไวด้ว้ย แต่

บางกรณีก็จะใชว้ธีิการโอนความเส่ียง เช่น การท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บับุคลากร และนกัศึกษา เป็นตน้ 

 

ขั้นที ่6 การรายงาน (Report) 

 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจดัการความเส่ียง ว่ามีความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่

หรือไม่ ถา้ยงัมีเหลืออยู ่มีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจดัการความเส่ียงนั้นอยา่งไร เสนอต่อ

ผูบ้ริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียง

จะเกิดผลส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหาร ซ่ึงหลงัจากหน่วยงานทราบผลการประเมิน

ความเส่ียงและน าความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู่ในระดบัสูงมาก และ/หรือสูง มาก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงแลว้ 

จะตอ้งจดัท ารายงานแจง้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 ส าหรับมหาวทิยาลยัรังสิตใช้รูปแบบของการรายงานการบริหารความเส่ียง ดังปรากฏในภาคผนวก ซ่ึง

จะเป็นแบบที่ใช้ในการบริหารความเส่ียง และในกระบวนการตรวจสอบภายในจะพิจารณาข้อมูลจากแบบ

รายงานนีเ้ป็นหลกัเพือ่สอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน จะด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคล

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

  1. การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลงัจากไดด้ าเนินการตามแผนการบริการความเส่ียง

แลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผนการบริหารความเส่ียงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจดัการกับความเส่ียง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

  1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง รวมทั้ง

ติดตามผลการจดัการความเส่ียงท่ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้ วา่บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการบริหารความ

เส่ียงหรือไม ่

   2) เป็นการตรวจสอบความคืบหนา้ของมาตรการควบคุมท่ีมีการท าเพิ่มเติมวา่แลว้เสร็จ

ตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ 

 หน่วยงานตอ้งสอบทานดูวา่ วิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป 

หรือวธีิการบริหารจดัการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตาม

แบบรายงานท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีกระบวนการสอบทาน หน่วยงานอาจก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งติดตาม หรืออาจ

ท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป็นรายคร้ัง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ระดบัมหาวทิยาลยัมีการรายงานทุก 6 เดือนและทุกส้ินปีงบประมาณ 

2. การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ี

รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมกัอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหาร และการก ากบั

ดูแลตามหนา้ท่ีประจ าของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยนั การสอบทาน งานตามสายบงัคบับญัชา 

2. การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน 

เพื่อพฒันาระบบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริงเป็นประจ าทุกปี 

 

 ขั้นที ่8 การส่ือสาร (Communication) 

 เป็นกระบวนการส่งขอ้มูล/ข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูรั้บมีปฏิกิริยา

ตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัให้เป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการ มหาวิทยาลยัรังสิตไดก้ าหนดช่องทางการส่ือสาร

ขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารความเส่ียงลงสู้การปฏิบติั เพื่อให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดบัไวห้ลายช่องทาง ดงัน้ี 
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 3.8.1 ท่ีประชุมกรรมการบริหาร 

 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 อยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูล ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากนั้นก าหนดนโยบายดา้นความเส่ียง ก าหนดปัจจยั
เส่ียงท่ีส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัทั้งองคก์าร จดัท าคู่มือบริหาร
ความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร 

       

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและติดตามการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั
รังสิต ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติเห็นชอบใหมี้การ
ด าเนินการไวแ้ลว้ 

       

4.จดัประชุม คณะกรรมการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงระดบั
ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

       

5. ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวชิา จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงตาม
นโยบายความเส่ียงและด าเนินการ 

       

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

       

7. จดัท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดย
ส านกังานตรวจสอบภายใน 

       

8. กรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานติดตามฯ และน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 

       

9. สภามหาวทิยาลยัพิจารณาความเพียงพอระบบควบคุมภายใน        
 

 



 

 

 

 

 

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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กรณีท่ีผู้ ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ

ข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้ 

 ขา้พเจา้ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ..... .....(ช่ือหน่วยรับตรวจ).ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... การสอบทานไดป้ฏิบติัอย่างสมเหตุสมผลและระมดัระวงั

อยา่งรอบคอบ ผลการสอบทานพบวา่การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด ระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมี

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

 

 

ค าอธิบายรายงาน  

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

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
3. วรรครายงาน 
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวา่ไดป้ฏิบติัอยา่ง

สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 
- สรุปผลการสอบทาน 

4. ช่ือผูร้ายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยรับตรวจ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ใหท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ระดบัมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ค 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ขอบข่ายภาระหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบตามที ่สกอ. 
ก าหนด 

 

 

 

 



29 

 

 
 

 

 

 

 



30 

 

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 ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รเป็นส 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 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรสนบัสนุนและเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรก ำกบัดูแลและควบคุมตนเอง

ของสถำบันอุดมศึกษำตำมหลักธรรมำธิบำล อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ รวมทั้ งเพื่อ
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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 

 2.2 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

  กำรควบคุมภำยในในกำรบริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ เป็นกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีจดัให้มี

ข้ึนในองคก์รเพื่อให้บรรลุภำรกิจอยำ่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุม้ค่ำ ซ่ึงไม่ใช่ระบบหน่ึง
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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

สถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุถึงเป้ำหมำย ทั้ งทำงด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน กำร

ด ำเนินงำน และกฎระเบียบหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสำมำรถแยกลกัษณะและประเภทของควำมเส่ียงได้

ดงัน้ี 
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  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 
- กำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนประจ ำปี (Action Plan)  
- กำรเป็นท่ียอมรับในช่ือเสียงและภำพลักษณ์ท่ีดีใน
สังคม 

ด้านการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย : ระบบขององคก์ำร 
กระบวนกำรท ำงำน เทคโนโลยี บุคลำกร และข้อมูล
ข่ำวสำร 

 
- กำรปฏิบติัตำมแผนกำรปฏิบติังำน 
- กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน 
- กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
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ความเส่ียง มาตรการควบคุมการเส่ียง 

 - กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
- กำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรก ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำท่ีเหมำะสมและกำรลด
ขั้นตอนกำรท ำงำน 
- กำรวำงแผนด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร และแรงจูงใจใน
กำรท ำงำน 
- กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรปฏิบติังำน 
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนและรำยงำน
ต่อผูบ้ริหำรและสภำสถำบนัอุดมศึกษำเป็นระยะ ๆ  

ความเส่ียงด้านการเงิน 
ประกอบดว้ย : กำรบริหำรกำรเงินทั้งรำยรับและรำยจ่ำย 
รวมทั้ง กำรบริหำรเงินสด เงินคงคลงั ควำมน่ำเช่ือถือ
และควำมทนัเวลำของรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

 
- 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 
- กำรใชจ่้ำยเงินตำมแผนงำนและโครงกำร 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ประกอบดว้ย : กฎระเบียบ กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก ำหนดของรัฐ และระเบียบของสถำบนัอุดมศึกษำ 
 

 
- มีกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ครบถ้วน และถือปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ขอ้ผิดพลำดตำมกฎหมำย สัญญำท่ีท ำในระดบันิติบุคคล 
หรือสัญญำเฉพำะเร่ือง 

 

2.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)  

  ใหมี้กำรตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งในระดบัสภำสถำบนัอุดมศึกษำ 

ระดบัสถำบนัอุดมศึกษำ ระดบัผูบ้ริหำร และหน่วยงำนภำยใน โดยกำรตรวจสอบ กำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ 
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ของสถำบนัอุดมศึกษำ ว่ำมีระบบกำรบริหำรจดักำรในระดบัต่ำง ๆ ว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั

ภำรกิจของสถำบนัอุดมศึกษำหรือไม่ และเป็นไปตำมหลกักำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกั

ธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือไม ่

3. วธีิการปฏิบัติ 

  สภำสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งควรจัดให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ 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

รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอทุก ๆ ระยะเวลำท่ีสภำสถำบนัอุดมศึกษำ

ก ำหนด 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  สถำบันอุดมศึกษำลดควำมเส่ียงในกำรบริหำรลง และท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมี

ประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรพฒันำและแข่งขนัได ้

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดบัหน่วย 
- ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย 

- แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย 

- แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์รของคณะ/วิทยำลยั/  

สถำบนั/หน่วย.......................ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 

- ตารางที ่1  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเส่ียงส ำคญัท่ี

ก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปีกำรศึกษำ  2559 ของ............................................. 

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

กำรศึกษำ  2559 

- ตารางที ่2  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆและกำรควบคุมภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดบั

หน่วย ของ..................................................... 
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(ตัวอย่าง) โดยหน่วยสามารถใช้รูปแบบของหน่วยได้เอง 

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

ท่ี .................. /…………. 

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 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.จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ของหน่วย อย่ำง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

       

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง วิเครำะห์ทบทวนขอ้มูล ผล
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมเส่ียง 
ก ำหนดควำมเส่ียง ระบุปัจจยัเส่ียงภำยในและภำยนอก ประเมิน
ควำมเส่ียง และจดัล ำดบัควำมเส่ียงของหน่วย (ตำรำงท่ี 2) และ
ควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำร (ตำรำงท่ี 1)  

       

3.มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน        
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดแนวทำงและติดตำม
กำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของ
หน่วย ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีมติเห็นชอบให้มีกำร
ด ำเนินกำรไวแ้ลว้ 

       

5. ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในดำ้นบริหำรควำมเส่ียง, ผลกำร
ประกนัคุณภำพ,ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  

       

6. จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
เสนอต่อคณะกรรมกำรคณะ/หน่วยงำน 

       

7. จดัท ำรำยงำนส่งส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือตรวจทำนและ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
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แบบรายงานการบริหารความเส่ียงที่ต้องด าเนินการทั่วทั้งองค์กรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน /หน่วย

....................................  ประจ าปีการศึกษา  2559 

การวเิคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจัยเส่ียง 

 ดว้ยทำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัมหำวิทยำลยั ไดร่้วมกนัพิจำรณำเพื่อก ำหนดควำม

เส่ียงท่ีเห็นควรให้มีกำรด ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ร จ ำนวน 6 ควำมเส่ียงหลกั โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงใน

ระดบัมหำวทิยำลยัและมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงในระดบัหน่วย  ดงัน้ี 

ความเส่ียงที ่1 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

การวเิคราะห์ความเส่ียง  

ขอ้มูล กำรประเมินตวัช้ีวดั KRI 1.1 ร้อยละค่ำถ่วงน ้ำหนกัวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่

เทียบกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 1.1 2554 2555 2556 2557 2558 

ร้อยละค่ำถ่วงน ้ ำหนักวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
ตีพิมพเ์ผยแพร่เทียบกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (สกอ. 2.3) 

3.35 3.89 3.80 4.35 4.11 

ซ่ึงมีระดบัสูงกว่ำเกณฑ์ 3.51 แล้ว อย่ำงไรก็ตำมยงัคงเป็นควำมเส่ียงท่ีมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป 

เน่ืองจำก งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์เป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีกำรศึกษำคน้ควำ้ตำมกระบวนกำรระเบียบ

วิธีวิจยัท่ีเหมำะสมกบัสำขำวิชำ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ ควำมรู้

เหล่ำน้ี หำกได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่จะเป็นกำรส่งเสริมให้อำจำรยมี์ก ำลงัใจสร้ำงสรรค์ผลงำน เป็นกำร

เผยแพร่งำนวชิำกำรทำงกำรสร้ำงสรรคใ์หก้วำ้งข้ึน สำมำรถใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

ข้อมูลการประเมินตัวช้ีวัด KRI 1.1 ร้อยละค่าถ่วงน ้าหนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่เทยีบกบัจ านวนอาจารย์ประจ า ของคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI 1.1 2554 2555 2556 2557 2558 

ร้อยละค่ำถ่วงน ้ ำหนักวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
ตีพิมพเ์ผยแพร่เทียบกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (สกอ.2.3) 
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การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงดำ้นงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดรั้บกำรตีพิมพ์

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

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o อำจำรยข์ำดทกัษะดำ้นกำรท ำงำนวจิยัหรืองำน

สร้ำงสรรค ์

o อำจำรยมี์งำนสอนมำกท ำให้ไม่มีเวลำสร้ำง

ผลงำนวจิยั 

o ขำดปัจจยัสนบัสนุนทำงดำ้นกำรท ำวจิยั 

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

o แหล่งทุนภำยนอกมีงบประมำณจ ำกัดและมีผู ้

เสนอขอทุนจ ำนวนมำก 

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

 

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ 

ความเส่ียงที ่2 ระดับความพงึพอใจของคณะวชิาทีม่ีต่อทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ขอ้มูล กำรประเมินตวัช้ีวดั KRI 2.1 ระดบัควำมพึงพอใจของคณะวชิำท่ีมีต่อทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศ

ของนกัศึกษำ ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 2.1 2555 2556 2557 2558 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

7 คณะ 
(22.58%) 

10 คณะ 
(32.26%) 

7 คณะ 
(23.33%) 

9 คณะ 
(31.03%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

24 คณะ 
(77.42%) 

24 คณะ 
(77.42%) 

23 คณะ 
(76.67%) 

20 คณะ 
(68.97%) 

จำกขอ้มูลแสดงให้เห็นวำ่คณะวิชำบำงส่วนยงัไม่พึงพอใจต่อทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ

แม้ว่ำคณะวิชำส่วนใหญ่จะมีควำมพึงพอใจในระดับท่ียอมรับได้ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบนัภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับส่ือสำร ทั้งน้ีเน่ืองจำกประเทศไทยไดเ้ขำ้สู่ประชำคมอำเซียน และกำร

พฒันำทกัษะนกัศึกษำให้มีควำมพร้อม ท่ีจะเขำ้สู่ตลำดแรงงำนท่ีมีควำมตอ้งกำรด้ำนทกัษะภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของผูจ้บกำรศึกษำ รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรไดใ้นระดบัสำกลมำกข้ึน  คณะวิชำจึง

ตอ้งมีกำรพฒันำนกัศึกษำใหมี้ทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศให้เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของสำขำวิชำชีพ

อยำ่งต่อเน่ือง 
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ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวัด KRI 2.1 ระดับความพึงพอใจของคณะวิชาที่มี ต่อทักษะภาษาอังกฤษ/

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

KRI 2.1 2555 2556 2557 2558 

ระดบัควำมเส่ียง (โอกำสเกิด x ผลกระทบ)     

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อระดบัควำมพึงพอใจของคณะวิชำท่ีมีต่อทกัษะภำษำองักฤษ/

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

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o ส่ือกำรสอนไม่เพียงพอ 

o วธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำดำ้น

ภำษำและกำรส่ือสำร 

o ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ 

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

o ควำมตอ้งกำรบณัฑิตท่ีเก่งภำษำองักฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึนตลอดเวลำ 

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

 

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ    

ความเส่ียงที ่3 สัดส่วนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ 

ขอ้มูล KRI 3.1 สัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวชิำกำร (สกอ. 1.3) ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 3.1 2554 2555 2556 2557 2558 

สกอ.1.3 2.88 2.96 1.59 1.77 1.89 
ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

- 
17 คณะ 

(54.85%) 
17 คณะ 

(54.85%) 
23 คณะ 
(76.67%) 

26 คณะ 
(89.66%) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

- 
14 คณะ 

(45.16%) 
14 คณะ 

(45.16%) 
7 คณะ 
(23.33%) 

3 คณะ 
(10.34%) 

*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) 

จำกขอ้มูลแสดงให้เห็นวำ่ บำงคณะยงัมีอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งวิชำกำรอยู่ในระดบัยอมรับได ้ แต่มีบำง

คณะท่ีมีอำจำรยมี์ต ำแหน่งทำงวิชำกำรน้อย  จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งสนับสนุนให้อำจำรยมี์ต ำแหน่งทำง

วชิำกำรมำกข้ึน  เน่ืองจำกมหำวทิยำลยัถือเป็นขมุปัญญำของประเทศและมีควำมรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริม



43 

 

ใหอ้ำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัท ำกำรศึกษำวจิยัเพื่อแสวงหำและพฒันำองคค์วำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆอยำ่ง

ต่อเน่ือง เพื่อน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียน กำรสอนรวมทั้งแก้ไขปัญหำและกำรพฒันำประเทศ กำรด ำรง

ต ำแหน่งทำงวชิำกำรเป็นส่ิงสะทอ้นกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวของอำจำรยต์ำมพนัธกิจของมหำวทิยำลยั  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวัด KRI 3.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ของคณะ/วิทยาลัย/

สถาบัน …………………………… 

KRI3.1 2554 2555 2556 2557 2558 

สัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวชิำกำร (สกอ.1.3)      

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อสัดส่วนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o แรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำนทำงวชิำกำร 

o อำจำรยมี์ภำระงำนมำกท ำให้ไม่มีเวลำสร้ำง

ผลงำนวจิยั 

o อำจำรยด์ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรลำออก 

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

o อำชีพอ่ืนมีแรงจูงใจสูงกวำ่ 
o ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 
o อ่ืนๆ(ระบุ).......................................................... 

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ  

ความเส่ียงที ่4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ขอ้มูล KRI4.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทำงดำ้นคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำและ

บุคลำกร  ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

KRI 4.1 2555 2556 2557 2558 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

2 คณะ 
(6.45%) 

1 คณะ 
(3.23%) 

0 คณะ 
(0.00%) 

0 คณะ 
(0 %) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

29 คณะ 
(93.55%) 

30 คณะ 
(96.77%) 

30 คณะ 
(100%) 

29 คณะ 
(100%) 
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จำกขอ้มูลพบว่ำส่วนใหญ่เกิดข้ึน จ ำนวน 0-1คร้ัง โดยมีระดบัควำมรุนแรงท่ีสำมำรถจดักำรไดภ้ำยใน 

อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกกำรอบรมสั่งสอนนกัศึกษำให้เป็นผูมี้ควำมรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรประกอบอำชีพ 

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพ แลว้ มหำวิทยำลยัเป็นสถำบนักำรศึกษำท่ีท ำหนำ้ท่ีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้

นกัศึกษำ ดงันั้นบุคลำกรในมหำวิทยำลยั ตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กบันกัศึกษำ 

ดงันั้นแมว้ำ่จะพบเหตุไม่มำก และไม่รุนแรง ทำงมหำวิทยำลยัจะยงัคงควำมเส่ียงน้ีไวเ้พื่อให้เกิดกำรติดตำม 

ด ำเนินกำรกิจกรรมควบคุมภำยในให้รัดกุมอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้ระดบัควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่ำเสมอโดยใน

ปีกำรศึกษำน้ีทำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัมหำวิทยำลยัเห็นควรให้พิจำรณำจำกจ ำนวนคร้ังท่ี

นกัศึกษำทุจริตกำรสอบร่วมดว้ย 

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัในสถำบนั 

o กำรมีแบบอยำ่งท่ีดี 

o กำรจดักำรเรียนกำรสอนและสภำพแวดลอ้ม 

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

o เทคโนโลยแีละส่ิงย ัว่ยภุำยนอกมีมำกและมี

ช่องทำงเขำ้ถึงไดห้ลำกหลำย 

o ค่ำนิยม/แฟชัน่ของวยัรุ่น 

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

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวัด KRI4.1 จ านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

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

KRI 4.1 2555 2556 2557 2558 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำและบุคลำกร 
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ความเส่ียงที ่ 5  การรักษาสถานภาพทางการเงินทีม่ั่นคง 

ขอ้มูล KRI 5.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้ศึกษำเหมำะสม (มรส . 2.1) ในระดบัมหำวิทยำลยั 

พบวำ่ 

KRI 5.1 2555 2556 2557 2558 

จ ำนวนคณะท่ีรับนกัศึกษำไดต้ำมเป้ำหมำย 17 คณะ 
(54.84%) 

16 คณะ 
(51.61%) 

15 คณะ 
(50.00%) 

16 คณะ 
(96.55%) 

จ ำนวนคณะท่ีรับนกัศึกษำไดต้ ่ำกวำ่เป้ำหมำย 14 คณะ 
(45.16%) 

15 คณะ 
(49.39%) 

15 คณะ 
(50.00%) 

13 คณะ 
(44.83%) 

จ ำนวนนกัศึกษำแรกเขำ้ในภำพรวม 
(ร้อยละเม่ือเทียบกบัเป้ำหมำยในภำพรวม) 

7,899 
(93.17%) 

7,900 
(92.77%) 

8,869 
(102.74%) 

8,978 
(100.95%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

6 คณะ 
(19.35%) 

6 คณะ 
(19.35%) 

11 คณะ 
(36.67%) 

11 คณะ 
(37.93%) 

ระดบัควำมเส่ียง <10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

25 คณะ 
(80.65%) 

25 คณะ 
(80.65%) 

19 คณะ 
(63.33%) 

18 คณะ 
(62.07%) 

จำกขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวำ่ ผลกำรด ำเนินงำนของคณะส่วนใหญ่มีหลกัสูตรท่ีมีผูเ้ขำ้ศึกษำในหลกัสูตรมีควำม

เหมำะสม แต่ยงัมีหลำยคณะ มีหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูเ้ขำ้ศึกษำไม่เหมำะสมแต่ในภำพรวมยงัอยู่ในระดบัท่ี

เป็นไปตำมเป้ำหมำย  อย่ำงไรก็ตำมมหำวิทยำลยัรังสิตเป็นมหำวิทยำลยัเอกชน ท่ีรำยไดส่้วนใหญ่ เกิดจำก

กำรเปิดหลกัสูตรท่ีเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน ส่งผลให้มีผูส้นใจเขำ้มำศึกษำ รวมถึงตอ้ง

ค ำนึงถึงกำรบริหำรหลกัสูตรท่ีเปิดให้มีสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง  ดงันั้นจึงยงัคงมีควำมจ ำเป็นในกำร

ก ำหนดควำมเส่ียงกำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง เพื่อให้แน่ใจวำ่ทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะมีกำร

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง ควำมเส่ียงดำ้นควำมมัน่คงของสถำนะทำง

กำรเงินของคณะวชิำเป็นท่ีสนใจของคณะกรรมกำรกลัน่กรองวำระทำงกำรเงินและงบประมำณ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในทีผ่่านการเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ 

 แมว้ำ่ร้อยละของหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้ศึกษำเหมำะสมส ำหรับปีกำรศึกษำ 2557-2558 ท่ีผำ่นมำ

ในภำพรวมอยูใ่นระดบัท่ีดีมำก แต่เน่ืองดว้ยมีปัจจยัภำยนอก เช่น จ ำนวนนกัเรียนมธัยมศึกษำท่ี 6 ลดลงกำร

เพิ่มจ ำนวนกำรรับนักศึกษำของภำครัฐ อำจส่งผลกระทบมำกข้ึน ในปีต่อๆไป คณะวิชำ/มหำวิทยำลัย 

จ ำเป็นตอ้งสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงวิชำชีพและกำรพฒันำศกัยภำพของนกัศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมยอมรับเป็นท่ี
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ประจกัษ์ต่อสังคมอย่ำงย ัง่ยืน นอกจำกน้ีทำงมหำวิทยำลยั โดยฝ่ำยแผนพฒันำและแผนกำรเงิน จะมีกำร

ก ำหนดมำตรกำรรองรับเก่ียวกบั หลกัสูตรท่ีมีผูส้นใจเขำ้ศึกษำน้อย ดำ้นกำรลำออก/ตกออกของนกัศึกษำ 

กำรก ำหนดต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั กำรแสวงหำรำยไดจ้ำกแหล่งอ่ืน กำรผ่ำนประเด็นดำ้น

กำรเงินกำรลงทุนเม่ือมีกำรเปิดหลกัสูตร และกำรพิจำรณำประเด็นกำรลงทุนต่ำงๆในอนำคต 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวัด KRI 5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนผู้ที่เข้าศึกษาเหมาะสม (มรส. 2.1)ของ

คณะ/วทิยาลยั/สถาบัน …………………………… 

KRI 5.1 2555 2556 2557 2558 

จ ำนวนนกัศึกษำแรกเขำ้ของคณะ/วทิยำลยั/สถำบนั 
 (ร้อยละเม่ือเทียบกบัเป้ำหมำย) 

    

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ กำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีมัน่คง ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/

วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร 

o ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 

o กำรวำงแผนดำ้นกำรตลำด 

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

o กฎหมำยของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและส่ง

ผลกระทบ เช่นภำษีท่ีดิน 

o ดำ้นกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น กำร

เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของหน่วยงำนควบคุม

อุดมศึกษำ 

o ผลกระทบทำงเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลง เช่น 

กำรเพิ่มอตัรำดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกำ 

o ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

o จ ำนวนเด็กนกัเรียนมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ลดลง 

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

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ 
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ความเส่ียงที ่6 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลัยรังสิต 

จำกขอ้มูล KRI 6.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ในระดบัมหำวทิยำลยั พบวำ่ 

ระดับความเส่ียง 2555 2556 2557 2558 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

สูงกวำ่ท่ีจะยอมรับได ้

3 คณะ 

(9.68%) 

1 คณะ 

(3.23%) 

0 คณะ 

(0.00%) 

1 คณะ 
(3.45%) 

ระดบัควำมเส่ียง ≥ 10 (โอกำสเกิด x ผลกระทบ) 

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

28 คณะ 

(90.32%) 

30 คณะ 

(96.77%) 

30 คณะ 

(100%) 

28 คณะ 
(96.55%) 

จำกขอ้มูลแสดงให้เห็นวำ่ เกือบทุกคณะไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น (จ ำนวน 0 -1 คร้ัง ระดบัควำมรุนแรงอยูใ่นระดบัจดักำรไดภ้ำยใน) มีเพียงบำงคณะเท่ำนั้นท่ีเกิด

เหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อยำ่งไรก็ตำมมหำวิทยำลยัตระหนกั

ถึงควำมส ำคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจำกเป็นสถำนท่ีท่ีมีนกัศึกษำและบุคลำกร อยูอ่ำศยัจ ำนวนมำก จึงตอ้งมีระบบ

ดูแลควำมปลอดภยัทั้งทำงดำ้นชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษำและบุคลำกรในมหำวทิยำลยั เพื่อให้เกิดควำม

มัน่ใจในควำมปลอดภยั 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI6.1 จ  ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิต

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

KRI 6.1 2555 2556 2557 2558 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทำงด้ำน

ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

    

การระบุปัจจัยเส่ียง ส ำหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภำยในและบริเวณใกลเ้คียง

มหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั …………………………… คือ   
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ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
o มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัของ

มหำวทิยำลยั 

o กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำและบุคลำกร 

o กำรจดัสภำพแวดลอ้มของมหำวทิยำลยั 

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

o ภยัพิบติัต่ำง ๆ เช่น น ้ำท่วม 

o สภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ีส่งผลอนัตรำยต่อชีวติ

และควำมปลอดภยั 

o สภำพสังคมภำยนอก 

o สภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

o สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 

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

หมายเหต:ุ ท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้หวัขอ้ท่ีตอ้งกำรระบุ 

เม่ือวิเครำะห์ควำมเส่ียง และระบุปัจจยัเส่ียงของแต่ละควำมเส่ียงแลว้ คณะกรรมกำรควำมเส่ียงระดบัหน่วย 

ไดด้ ำเนินกำรระบุมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง หรือ กิจกรรมกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนินกำรตำมปกติ จำกนั้น

ประเมินระดับควำมเส่ียงเม่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปกติโดยก ำหนดเป็นผลคูณของ โอกำสเกิด X 

ผลกระทบ หำกเกินระดบั 10 จะมีกำรด ำเนินกำรมำตรกำร/ทำงเลือกส ำหรับกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม 

เพื่อเป็นกิจกรรมควบคุมภำยใน โดยมีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบ/เจำ้ของควำมเส่ียงท่ีชัดเจน จำกนั้นส้ินปี

กำรศึกษำด ำเนินกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม หำกกรณีไดร้ะดบัควำม

เส่ียงไม่เกินระดบั 10 ตั้งแต่แรกก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม แต่ยงัคงตอ้ง

ประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม เพื่อเฝ้ำติดตำมหำกมีค่ำสูงข้ึน จะตอ้งมีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งทนัท่วงที เพื่อใหร้ะดบัควำมเส่ียงไม่สูงเกินกวำ่ท่ีองคก์รจะยอมรับได ้
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โดยเกณฑส์ ำหรับกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงของแต่ละ KPI เป็นดงัน้ี 

ความเส่ียงที ่1 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

KRI1.1 ร้อยละค่ำถ่วงน ้ำหนกังำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่เทียบกบัจ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ (สกอ.2.3) 

สายวทิย์ สายสังคม คะแนนเทยีบเกณฑ์ (เต็ม 5) ระดับความเส่ียง 

> 18 > 9 มำกกวำ่ 4.50 ≥ 4.51 1x4 

14 - 17.99 7 - 8.99 3.51 - 4.50 2x4 

10 - 13.99 5 - 6.99 5.51 - 3.50 3x4 

6 - 9.99 3 - 4.99 1.51 - 2.50 4x4 

< 6 < 3 ≤ 1.50 5x4 
 

ความเส่ียงที ่2 ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

KRI 2.1 ระดบัควำมพึงพอใจของคณะวชิำท่ีมีต่อทกัษะภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ 

ให้ทำงคณะวิชำพิจำรณำจำกควำมเห็นชอบของคณำจำรย์ท่ีมีต่อควำมเพียงพอด้ำนทักษะ

ภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ ตำมบริบทควำมตอ้งกำรทำงสำยอำชีพ แลว้ก ำหนดเป็นระดบัควำม

เส่ียงท่ีเห็นตรงกัน หรือ อำจจดัท ำแบบส ำรวจควำมเพียงพอควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ท่ีมีต่อทกัษะ

ภำษำองักฤษ/ต่ำงประเทศของนกัศึกษำ และน ำมำสรุประดบัควำมเส่ียง 

*ส ำหรับในปีกำรศึกษำต่อไปมีแนวโนม้ในกำรวดัทกัษะทำงภำษำของนกันกัศึกษำในรูปแบบ exit exam  

ความเส่ียงที ่3 อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

KRI3.1 อำจำรยป์ระจ ำด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร (สกอ. 1.3) 

 
คะแนนเทยีบเกณฑ์ (เต็ม 5 ) ระดับความเส่ียง 

≥ 54.12 มำกกวำ่ 4.50 ≥ 4.51 1x4 

42.12 - 54.11 3.51 - 4.50 2x4 

30.12 - 42.11 5.51 - 3.50 3x4 

18.12 - 30.11 1.51 - 2.50 4x4 

≤ 18.11 ≤ 1.50 5x4 
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ความเส่ียงที ่4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

KRI4.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำและบุคลำกร 

KRI ท่ีก ำหนดไดแ้ลว้ ไดแ้ก่ 

4.1 ดำ้นควำมซ่ือสัตย ์(วดัจำกจ ำนวนคร้ังของกำรทุจริตในกำรสอบ) *ส่วนน้ีให้ทำงคณะวิชำน ำไปพิจำรณำ

ร่วมกบักำรพิจำรณำในเกณฑอ่ื์นท่ีคณะวชิำใช ้

จ านวนคร้ังของการทุจริตการสอบ/ปี ระดับความเส่ียง 

0 1x4 

1 2x4 

2 3x4 

3 4x4 

> 4 5x4 
4.2 ด้ำนจิตอำสำ (วดัจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม) *ส่วนน้ีใช้เฉพำะกำรประเมินระดับ

มหำวทิยำลยัในปีกำรศึกษำน้ี 

ร้อยละนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
(เฉลีย่จากเป้าหมาย นศ. ทุกกิจกรรม) 

ระดับความเส่ียง 

> 80 1x4 

75 - 80 2x4 

51 - 74 3x4 

26 - 50 4x4 

< 25 5x4 
4.3 ผลกำรท ำแบบประเมินดำ้นคุณธรรมจริยธรรม *ส่วนน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรยงัไม่ใชใ้นปีกำรศึกษำ

น้ี 

ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับความเส่ียง 

≥ 80 1x4 

70 - 79 2x4 

60 - 69 3x4 

50 - 59 4x4 

< 50 5x4 
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ความเส่ียงที ่5 การรักษาสถานภาพทางการเงินทีม่ั่นคง 

KRI5.1ร้อยละของหลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผูท่ี้เขำ้ศึกษำเหมำะสม (มรส2.1) 

ร้อยละการรับเทยีบกบัเป้าหมาย ระดับความเส่ียง 

≥ 100 1x4 

90 - 99 2x4 

80 - 89 3x4 

70 - 79 4x4 

≤ 69 5x4 
 

ความเส่ียงที ่6 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลัยรังสิต  

KRI 6.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นจ ำนวน 

**ใชเ้กณฑเ์ดิมโดยใหท้ำงคณะพิจำรณำวำ่ >10 หรือ <10 จำกนั้นระดบัมหำวทิยำลยัพิจำรณำจำก 

ร้อยละของคณะทีม่ีความเส่ียงเกนิยอมรับได้ ระดับความเส่ียง 

< 4 1x5 

4 - 5.9 2x5 

6 - 7.9 3x5 

8 - 9.9 4x5 

≥ 10 5x5 
 

 ทั้งน้ีในกำรด ำเนินกำรในส่วนน้ีจะปรำกฏใน ตำรำงท่ี 1 แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร

ควบคุมภำยในส ำหรับ 6  ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปี 2559 ระดบัหน่วย 

ของวทิยำลยั/คณะ/สถำบนั/ฝ่ำย ................................
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ตารางที ่1  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับ 6  ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดใหด้ ำเนินกำรทัว่ทั้งองคก์ำรในปี 2559 ระดบัหน่วย 

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

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่1. งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- อำจำรยข์ำดทกัษะดำ้น
กำรท ำงำนวจิยัหรืองำน
สร้ำงสรรค ์
-อำจำรยมี์งำนสอนมำกท ำ
ใหไ้ม่มีเวลำสร้ำง
ผลงำนวจิยั 
- ขำดปัจจยัสนบัสนุน
ทำงดำ้นกำรท ำวจิยั 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- แหล่งทุนภำยนอกมี
งบประมำณจ ำกดัและมีผู ้
เสนอขอทุนจ ำนวนมำก 

 
 

_ X 4    _ X 4  KRI1.1 ร้อยละค่ำ

ถ่วงน ้ ำหนกังำนวจิยั

หรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์

ไดรั้บกำรตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ 

ปี 54 ร้อยละ……. 

ปี 55 ร้อยละ……. 

ปี 56 ร้อยละ…… 

ปี 57 ร้อยละ…… 

ปี 58 ร้อยละ……… 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่2. ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- ส่ือกำรสอนไม่เพียงพอ 
- วธีิกำรจดักำรเรียนกำร
สอนไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำ
ดำ้นภำษำและกำรส่ือสำร 
- ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้
ของนกัศึกษำ 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- ควำมตอ้งกำรบณัฑิตท่ี

 
 

_ X 4    _ X 4  KRI 2.1ระดบัควำม

พึงพอใจของคณะ

วชิำท่ีมีต่อทกัษะ

ภำษำองักฤษ/

ต่ำงประเทศของ

นกัศึกษำ 

O พึงพอใจมำก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

เก่งภำษำองักฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศเพ่ิมมำก
ข้ึนตลอดเวลำ 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

กำรปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมกำรคณะหรือ

กก.บริหำรควำมเส่ียง 

หรือโดยคณำจำรย์

ฯลฯ) 

 

ด้านกฎระเบียบ/กลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่3. อาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 

- แรงจูงใจในกำรสร้ำง
ผลงำนทำงวชิำกำร 

 
 

_ X 4    _ X 4  KRI 3.1อำจำรย์

ประจ ำด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวชิำกำร 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- อำจำรยมี์ภำระงำน
มำกท ำใหไ้ม่มีเวลำ
สร้ำงผลงำนวจิยั 

- อำจำรยด์ ำรงต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรลำออก 

- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- อำชีพอ่ืนมีแรงจูงใจสูง
กวำ่ 
- ภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

ปี 54 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 55 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 56 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 57 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 58 จ ำนวน......คน 

ร้อยละ…….. 
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ด้านกฎระเบียบ 

ความเส่ียงที ่4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 

- มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้
ปฏิบติัในสถำบนั 
- กำรมีแบบอยำ่งท่ีดี 
- กำรจดักำรเรียนกำร
สอนและ
สภำพแวดลอ้ม 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- เทคโนโลยแีละส่ิงย ัว่ยุ
ภำยนอกมีมำกและมี
ช่องทำงเขำ้ถึงได้
หลำกหลำย 
- ค่ำนิยม/แฟชัน่ของวยัรุ่น 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 
 

_ X 4    _ X 4  KRI4.1 จ ำนวนกำร

เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึง

ประสงคท์ำงดำ้น

คุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศึกษำและ

บุคลำกร 

จ ำนวน.......คร้ัง 

ระดบัควำมรุนแรง 

O สำมำรถจดักำรได้

ภำยใน 

O เกิดควำมเส่ือมเสีย

ต่อช่ือเสียงของคณะ/

มหำวทิยำลยั 

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

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

หมำยเหตุ กรณี

นกัศึกษำใหพ้ิจำรณำ

จำกจ ำนวนคร้ังกำร

ทุจริตกำรสอบร่วม

ดว้ย 

 

ด้านการเงิน 

ความเส่ียงที ่ 5.  การรักษาสถานภาพทางการเงินทีม่ั่นคง 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- กำรมีคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลำกร 
- ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงบประมำณ 

 
 

_ X 4    _ X 4  KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ ำนวนผู ้

ท่ีเขำ้ศึกษำเหมำะสม 

(มรส2.1) 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

กำรเงิน 
- กำรวำงแผนดำ้น
กำรตลำด 
- อ่ืนๆ(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- กฎหมำยของประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบ 
เช่นภำษีท่ีดิน 
- ดำ้นกฎระเบียบท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น กำร
เปล่ียนแปลงโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนควบคุม
อุดมศึกษำ 
- ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
โลกท่ีเปล่ียนแปลง เช่น 
กำรเพ่ิมอตัรำดอกเบ้ียของ
สหรัฐอเมริกำ 
- ภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

หลกัสูตร....... 

จ ำนวนนกัศึกษำ

เป้ำหมำย ....... 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีรับ

ไดจ้ริง ....... 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- จ ำนวนเด็กนกัเรียน
มธัยมศึกษำปีท่ี 6 ลดลง 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 

ด้านการด าเนินการ 

ความเส่ียงที ่6. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลยัรังสิต 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- มำตรกำร/ระเบียบ/ขอ้
ปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยั
ของมหำวทิยำลยั 
- กำรมีคุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษำและบุคลำกร 
- กำรจดัสภำพแวดลอ้ม
ของมหำวทิยำลยั 

 
 

_ X 5    _ X 5  KRI 6.1 จ ำนวนกำร

เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึง

ประสงคท์ำงดำ้น

ควำมปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น

จ ำนวน..... คร้ัง 

ระดบัควำมรุนแรง 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- อ่ืนๆ(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- ภยัพิบติัต่ำง ๆ เช่น น ้ ำ
ท่วม 
- สภำพแวดลอ้มภำยนอก
ท่ีส่งผลอนัตรำยต่อชีวติ
และควำมปลอดภยั 
- สภำพสงัคมภำยนอก 
- สภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
- สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

O สำมำรถจดักำรได้

ภำยใน 

O เกิดควำมเส่ือมเสีย

ต่อช่ือเสียงของคณะ/

มหำวทิยำลยั 

O อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

 

หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยงัมีอยู่มากหรือน้อย 
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แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอืน่ ๆ ของคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/หน่วย/ฝ่าย.................................... 

ประจ าปีการศึกษา  2559 

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 ำหนดผูรั้บผิดชอบ/เจำ้ของควำมเส่ียงท่ีชัดเจน จำกนั้นส้ินปีกำรศึกษำด ำเนินกำร

ประเมินระดบัควำมเส่ียงหลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม หำกกรณีได้ระดบัควำมเส่ียงไม่เกินระดบั 10 

ตั้งแต่แรกก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม แต่ยงัคงตอ้งประเมินระดบัควำมเส่ียง

หลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มเติม เพื่อเฝ้ำติดตำมหำกมีค่ำสูงข้ึน จะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงทนัท่วงที 

เพื่อใหร้ะดบัควำมเส่ียงไม่สูงเกินกวำ่ท่ีองคก์รจะยอมรับได ้

 ทั้งน้ีในกำรด ำเนินกำรในส่วนน้ีจะปรำกฏใน ตำรำงท่ี 2 แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอ่ืนๆและ

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

ด้าน....................................................................... 

ความเส่ียง เร่ือง...................................................... 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
-  
-  
ภายนอก 
-  
- 

 
 

        

 

หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยงัมีอยู่มากหรือน้อย 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส าหรับ 6 ความเส่ียง 

ทีต้่องด าเนินการทัว่ทั้งองค์กร ในปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่3  แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส าหรับ 6 ความเส่ียงท่ีก าหนดใหด้ าเนินการทัว่ทั้งองคก์ารในปี  2559 ระดับมหาวทิยาลัย 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่1. งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- อาจารยข์าดทกัษะดา้น
การท างานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
-อาจารยมี์งานสอนมากท า
ใหไ้ม่มีเวลาสร้าง
ผลงานวจิยั 
- ขาดปัจจยัสนบัสนุน
ทางดา้นการท าวจิยั 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- แหล่งทุนภายนอกมี
งบประมาณจ ากดัและมีผู ้
เสนอขอทุนจ านวนมาก 

 
 

_ X 4   ฝ่ายวจิยั
และ
บริการ
วชิาการ 

_ X 4  KRI1.1 ร้อยละค่า

ถ่วงน ้ าหนกังานวจิยั

หรืองานสร้างสรรคท่ี์

ไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่เทียบกบั

จ านวนอาจารย์

ประจ า 

ปี 54 ร้อยละ……. 

ปี 55 ร้อยละ……. 

ปี 56 ร้อยละ…… 

ปี 57 ร้อยละ…… 

ปี 58 ร้อยละ……… 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่2. ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- ส่ือการสอนไม่เพียงพอ 
- วธีิการจดัการเรียนการ
สอนไม่เอ้ือต่อการพฒันา
ดา้นภาษาและการส่ือสาร 
- ความพร้อมในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- ความตอ้งการบณัฑิตท่ี

 
 

_ X 4   ฝ่าย
วชิาการ 

_ X 4  KRI 2.1ระดบัความ

พึงพอใจของคณะ

วชิาท่ีมีต่อทกัษะ

ภาษาองักฤษ/

ต่างประเทศของ

นกัศึกษา 

O พึงพอใจมาก 

O พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจตอ้งมี
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

เก่งภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมมาก
ข้ึนตลอดเวลา 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

การปรับปรุง 

(ประเมินโดย

กรรมการคณะหรือ

กก.บริหารความเส่ียง 

หรือโดยคณาจารย์

ฯลฯ) 

 

ด้านกฎระเบียบ/กลยุทธ์ 

ความเส่ียงที ่3. อาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- แรงจูงใจในการสร้าง
ผลงานทางวชิาการ 
- อาจารยมี์ภาระงานมาก

 
 

_ X 4   ฝ่าย
วชิาการ 

_ X 4  KRI 3.1อาจารย์

ประจ าด ารงต าแหน่ง

ทางวชิาการ 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ท าใหไ้ม่มีเวลาสร้าง
ผลงานวจิยั 
- อาจารยด์ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการลาออก 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- ความตอ้งการบณัฑิตท่ี
เก่งภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมมาก
ข้ึนตลอดเวลา 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

ปี 54 จ านวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 55 จ านวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 56 จ านวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 57 จ านวน......คน 

ร้อยละ…….. 

ปี 58 จ านวน......คน 

ร้อยละ…….. 
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ด้านกฎระเบียบ 

ความเส่ียงที ่4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- มาตรการ/ระเบียบ/ขอ้
ปฏิบติัในสถาบนั 
- การมีแบบอยา่งท่ีดี 
- การจดัการเรียนการสอน
และสภาพแวดลอ้ม 
- อ่ืน(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- เทคโนโลยแีละส่ิงย ัว่ยุ
ภายนอกมีมากและมี
ช่องทางเขา้ถึงได้
หลากหลาย 
- ค่านิยม/แฟชัน่ของวยัรุ่น 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 
 

_ X 4   ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

_ X 4  KRI4.1 จ านวนการ

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงคท์างดา้น

คุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศึกษาและ

บุคลากร 

จ านวน.......คร้ัง 

ระดบัความรุนแรง 

O สามารถจดัการได้

ภายใน 

O เกิดความเส่ือมเสีย

ต่อช่ือเสียงของคณะ/

มหาวทิยาลยั 

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

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ กรณี

นกัศึกษาใหพ้ิจารณา

จากจ านวนคร้ังการ

ทุจริตการสอบร่วม

ดว้ย 

 

ด้านการเงิน 

ความเส่ียงที ่ 5.  การรักษาสถานภาพทางการเงินทีม่ั่นคง 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- การมีคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร 
- ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

 
 

_ X 4   ฝ่าย
แผนพฒัน
าและ
แผนการ
เงิน 

_ X 4  KRI5.1ร้อยละของ

หลกัสูตรท่ีมีจ านวนผู ้

ท่ีเขา้ศึกษาเหมาะสม 

(มรส2.1) 
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ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

การเงิน 
- การวางแผนดา้น
การตลาด 
- อ่ืนๆ(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- กฎหมายของประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบ 
เช่นภาษีท่ีเดิน 
- ดา้นกฎระเบียบท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของหน่วยงานควบคุม
อุดมศึกษา 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โลกท่ีเปล่ียนแปลง เช่น 
การเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียของ
สหรัฐอเมริกา 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

หลกัสูตร....... 

จ านวนนกัศึกษา

เป้าหมาย ....... 

จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ

ไดจ้ริง ....... 
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ด้านการด าเนินการ 

ความเส่ียงที ่6. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลยัรังสิต 

ปัจจัยเส่ียง 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- มาตรการ/ระเบียบ/ขอ้
ปฏิบติัดา้นความปลอดภยั
ของมหาวทิยาลยั 
- การมีคุณธรรม จริยธรรม
ของนกัศึกษาและบุคลากร 
- การจดัสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวทิยาลยั 
- อ่ืนๆ(ระบุ).................... 
ภายนอก 
- ภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น น ้ า
ท่วม 
- สภาพแวดลอ้มภายนอก
ท่ีส่งผลอนัตรายต่อชีวติ
และความปลอดภยั 
- สภาพสงัคมภายนอก 

 
 

_ X 5   ฝ่าย
บริหาร 

_ X 5  KRI 6.1 จ านวนการ

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงคท์างดา้น

ความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน..... คร้ัง 

ระดบัความรุนแรง 

O สามารถจดัการได้

ภายใน 

O เกิดความเส่ือมเสีย

ต่อช่ือเสียงของคณะ/

มหาวทิยาลยั 

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

มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เร่ิมปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดบัความ
เส่ียงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลอืก 
ส าหรับการจัดการความ

เส่ียงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/
เจ้าของ

ความเส่ียง 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพิม่เติม) 

ระดบัความเส่ียง
หลงัด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพิม่เติม 

ค าอธิบาย/ช้ีแจง/เอกสาร/
หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

- สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
- สถานการณ์ทางการเมือง 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................. 

 

หมายเหตุ    1. คณะวชิาด าเนินการในทุกความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

  2. โอกาสเกดิXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขทีแ่สดงการคูณกนัให้ตรงกบัความหมาย โอกาสเกดิ 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเส่ียง ให้ระบุเป็นผลลพัธ์ของการคูณของโอกาสเกดิและผลกระทบ เช่น  2x5  ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวช้ีวดัความเส่ียงทีแ่สดงให้เห็นว่าความเส่ียงยงัมีอยู่มากหรือน้อย 

 



สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท 0-2791-5563 โทรสาร 0-2791-5621
http://www.rsu.ac.th/audit


