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บทท่ี  1 

ขอบเขตทั่วไป 

 

วตัถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้ผู้บริหำรทุกระดับและคณะท ำงำน ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำร เทคนิคและ

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 

2. เพื่อให้คณะท ำงำนได้รับทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

3. เพื่อให้มีกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในอย่ำงเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และควบคุมภำยในกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

5. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในในหน่วยงำนทุกระดับของ

มหำวิทยำลัย 

 เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยต้องมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในทุกระดับ ซึ่งในปีกำรศึ กษำ 2550 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย น ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้

ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 ขององค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำร

และกำรจัดกำร 

 มหำวิทยำลัยต้องรำยงำนกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยตำมมติที่

ประชุมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำรประชุมคร้ังที่ 1/2550 วันที่ 4 มกรำคม 2550 มีมติเสนอแนะให้

สภำสถำบันอุดมศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำสถำบันขึ้น โดย

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดวำงระบบและด ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยให้มีระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สภำสถำบันอุดมศึกษำ ใช้เป็น

แนวทำงในกำรบริหำรนโยบำย ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยตำมบทบำทและภำรกิจให้เหมำะสมกับสถำนภำพ

ของแต่ละสถำบันอุดมศึกษำ 
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 เนื่องจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ 

เป็นไปอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนต้องแข่งขันกันรุนแรง

มำกขึ้น ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญมำกในกำรบ่งชี้ควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมอยู่รอดของมหำวิทยำลัย  

กำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในมหำวิทยำลัย จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งที่สำมำรถ

ท ำให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจำกกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงเปน็กำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ในอนำคตภำยใต้หลักเหตุและผล เพื่อก ำหนดหลักกำรและวิธีกำร

ลดหรือป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน  

 นอกจำกนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงยังเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งจะมีกำรด ำเนินงำน

บนพื้นฐำน 3 องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) กำรควบคุมภำยใน (Internal 

Control) และกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  

ดังนั้น มหำวิทยำลัยฯ จึงต้องด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็น

ข้อมูลให้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยสำมำรถตัดสินใจรับมือกับควำมเสี่ยงได้อย่ำงรอบคอบและเหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์  

 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนและบุคลำกรทั่วไปมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

ทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กำรนั้น จึงนิยำมค ำจ ำกัดควำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี ้

 1. ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่ไม่มีควำมแน่นอน ซึ่งมีโอกำสจะเกิดขึ้นในอนำคตและมี

ผลกระทบก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล ควำมสูญเปล่ำ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

ท ำให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร โดยพิจำรณำจำกผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และ

โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ  

- ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Risk)  

- ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติกำร (Operational Risk)  

- ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  

- ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
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2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง ที่จะท ำให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหลักที่ก ำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กำรซึ่ง

องค์กำรควรระบุสำเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์/มำตรกำร/แนวทำงในกำรลดควำม

เสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และบริบทขององค์กำร  

1) ปัจจัยภำยใน เช่น  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนเทคโนโลยี เช่น กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม กำรล้ำหลัง 

ของเทคโนโลยีเนื่องจำกมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นรวดเร็ว ควำมผิดพลำดของเทคโนโลยีที่ใช้ ฯลฯ  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนกำรด ำเนินงำน เช่น กำรขำดแคลนบุคลำกร กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร

ที่ด ำเนินกำร กำรขำดแคลนทรัพยำกร กำรขำดแคลนวัตถุดิบ ควำมไม่แน่นอนของควำมต้องกำร(อุปสงค์) 

ควำมไม่แน่นอนของกำรได้รับงบประมำณประจ ำปี กำรไม่ได้รับงบประมำณตำมที่เสนอขอ   กลไกกำร

ด ำเนินงำนไม่เหมำะสม ฯลฯ  

- ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร  

- ปัจจัยด้ำนจริยธรรมของบุคลำกร  

- ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

2) ปัจจัยภำยนอก เช่น  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและสังคม เช่น ควำมต่อเนื่องในเชิงนโยบำยของรัฐบำลกำร

แทรกแซงจำกบุคคลภำยนอก กำรร่วมมือเชิงนโยบำยระหว่ำงผู้บริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและ

ผู้บริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมร่วมมือของผู้บริหำรภำยในองค์กำร ควำมร่วมมือจำกสหภำพ

แรงงำนขององค์กำร ควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินและเศรษฐกิจ เช่น รำคำน้ ำมัน ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 

ควำมผันผวนของอัตรำเงินเฟ้อ ควำมผันผวนของอัตรำกำรแลกเปลี่ยน ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ ฯลฯ  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนกฎหมำย เช่น ควำมคลุมเครือของกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง กำ ร

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ ควำมไม่มั่นใจในกำรบังคับใช้กฎหมำย กฎหมำยไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับที่ล้ำหลัง ไม่ทันกำรเปลี่ยนแปลง กำรเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

- ปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชำติ เช่น กำรก่อควำมไม่สงบ สงครำม  น้ ำ

ท่วม พำยุใต้ฝุ่น โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบำด ฯลฯ  
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3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง และกำร

วิเครำะห์เพื่อจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์ขององค์กำร โดยกำรประเมินจำก

โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

- โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ 

ควำมเสี่ยง  

- ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ขนำดของควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำก 

เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  

- ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร

ประเมินโอกำส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ควำมเสี่ยงสูงมำก ควำม 

เสี่ยงสูง ควำมเสี่ยงปำนกลำง ควำมเสี่ยงน้อย และควำมเสี่ยงน้อยมำก  

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง แนวทำงในกำรลดโอกำสที่จะเกิด

เหตุกำรณ์หรือควำมเสี่ยง หรือลดผลกระทบควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กำร

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยกำรเลือกแนวทำงที่จะจัดกำรกับควำมเสี่ยงนั้น ผู้บริหำรต้องพิจำรณำถึง

ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่ำเหมำะสมและคุ้มค่ำ

หรือไม่ กำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงกระท ำได้ ดังนี้  

1) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Accept หรือ Take) คือ กำรรับควำมเสี่ยงไว้จัดกำรเอง

ภำยในหน่วยงำนหำกท ำกำรวิเครำะห์แล้วเห็นว่ำไม่มีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เนื่องจำกต้นทุน

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ

เกิดขึ้น  

2) กำรลดควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) หรือลดควำมเป็นไปได้

ในกำรเกิดควำมเสี่ยง คือ ควำมพยำยำมลดควำมเสี่ยงโดยกำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบำงส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงกำรที่จะน ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง หรือลดควำมน่ำจะเป็นที่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำม

เสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น กำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้เพียงพอ กำรก ำหนดผู้จัดจ้ำงและผู้รับมอบงำนให้แยก

จำกกัน หรือลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น กำรติดตั้งเคร่ือง

ดับเพลิง กำรส ำรองข้อมูล (back up) เป็นระยะๆ มีกำรบันทึกข้อมูลส ำรอง  

3) กำรกระจำยควำมเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) คือ กำรถ่ำยทอดควำมเสี่ยง

บำงส่วนให้ผู้อ่ืน/หน่วยงำนอ่ืนร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบ
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ร่วมกัน ซึ่งกำรแบ่งรับควำมเสี่ยงไม่ได้เป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นกำรรับประกันว่ำเมื่อเกิด

ควำมเสียหำยแล้วองค์กำรจะได้รับกำรชดใช้จำกผู้อ่ืน เช่น กำรท ำประกัน  (Insurance) กำรท ำสัญญำ 

(Contracts) กำรรับประกัน (Warranties) กำรจ้ำงผู้ด ำเนินกำรภำยนอก  

4) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) คือ กำรปฏิเสธและหลีกเลี่ยง

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง โดยกำรหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงกำรที่จะน ำไปสู่

เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงแต่มีข้อเสียคือ อำจส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในแผนงำนขององค์กำร

มำกจนเกินไปจนไม่สำมำรถมุ่งไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ได้  

กรณี เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ที่เกิดจำกปัจจัยภำยในซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุม 

ของฝ่ำยบริหำร กำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงกระท ำได้โดยจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอและ 

เหมำะสม  

5. การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) หมำยถึง กำรบริหำรปัจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กำรจะเกิด

ควำมเสียหำย โดยให้ระดับของควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่องค์กำรยอมรับ

ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค์      กลยุทธ์ 

และชื่อเสียงขององค์กำรเป็นส ำคัญ โดยได้รับกำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำก

หน่วยงำนทุกระดับทั่วทั้งองค์กำร  

 6. การควบคุมภายใน (Control) คือกระบวนกำร (Process) ปฏิบัติงำนที่ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกร

ของหน่วยงำนจัดให้มีขึ้น เพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลซึ่ง

กำรควบคุมภำยในส่วนใหญ่จะออกมำในรูปของนโยบำย แนวทำง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอน

กำรปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้น 

1. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control) ไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก 

เช่น กำรอนุมัติ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เพื่อค้นพบข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำร

สอบทำน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยันยอด กำรตรวจนับ กำรรำยงำนข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ เช่น กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดี 
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4. กำรควบคุมเพื่อกำรแก้ไข (Corrective Control) ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น เช่น กำรเตรียมเคร่ืองมือ

ดับเพลิง เพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยให้น้อยลงหำกเกิดเพลิงไหม้ 

7. การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต จ ำแนกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนด

นโยบำย และกำรวำงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรน ำไปปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม หรือไม่

สอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กำร ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์/วิสัยทัศน์แก้ไขปัญหำหรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับ

บริหำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำ

กำรตดัสินใจนั้นมำใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ กฎหมำย กำรตลำด ภำพลักษณ์ ผู้น ำ ชื่อเสียง 

ลูกค้ำเป็นต้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อทิศทำงกำรพัฒนำและกำรบรรลุผลเป้ำประสงค์และหรือเป้ำหมำยของ

องค์กำร  

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน

กระบวนกำรท ำงำนตำมปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนกำร เทคโนโลยี

สำรสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ว่ำมีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซึ่งถ้ำไม่ดีพอองค์กำร

ต้องหำวิธีกำรในกำรจัดกำรไม่ให้ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กำร  

3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมใน

เร่ืองกำรเงิน งบประมำณ และกำรควบคุมรำยจ่ำยต่ำงๆ ที่เกินควำมจ ำเป็น หรือกำรบริหำรกำรเงินไม่มี

ประสิทธิภำพ  

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิด

จำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมำะสม 

หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน หรือไม่สำมำรถปฏิบัติได้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด และอำจมีผลต่อกำร

ลงโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

8. การติดตามประเมินผล  หมำยถึง กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและประเมิน

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบ

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้มีควำมเพียงพอเหมำะสม มีกำรปฏิบัติตำมจริง 

ข้อบกพร่องที่พบได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ  



บทที่ 2 

แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ไว้ 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ดังนี้ 

 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยรังสิตโดย

อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ โดยมีส านักงานตรวจสอบภายใน เป็น

ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  

 1.2 ระดับฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย/

หน่วยงาน/คณะวิชา ตามที่ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา นั้น ๆ แต่งตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบและด าเนินการภายใต้

การก ากับดูแลของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อ านวยการ/คณบด ีโดยมีโครงสร้างดังแผนภาพที่ 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มรส. 

รองอธกิารบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผูอ้ านวยการ/คณบด ี

คณะท างานบริหารความเส่ียงระดับฝ่าย/หน่วยงาน/
คณะวิชา 
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2. นโยบายการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ 

 2.1 หลักการและเหตุผลที่ต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 

  เนื่องด้วยการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้มีการปรับกลยุทธ์

ในการบริหารองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมตามการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว

และมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง

จะมีผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้ 

 2.2 วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 

  1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาด

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

  2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 2.3 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 

  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะท าหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่ 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ดังนั้น 

สกอ.จึงก าหนดให้มีการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบบริหาร

ความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ

วัดระดับความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 2.4 ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทใดบ้าง  

  มหาวิทยาลัยรังสิต มีประเภทนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การครอบคลุมความ

เสี่ยง 4 ด้าน โดยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นคือ 

  1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

  2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  

  3) ด้านการเงิน (Financial Risk)  

  4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)  
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ด้วยการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่อยู่ในระบบการตรวจสอบของ

สถาบันอุดมศึกษา จึงมีความสัมพันธ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2 แสดงกรอบการด าเนินงานด้านการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการความเส่ียงทุกระดับด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1.

วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเส่ียงภายในและภายนอก 2.ประเมินความเส่ียง 3.ประเมินมาตรการควบคุม 4.จัดท าแผน

จัดการความเส่ียงท่ีมีการก าหนดมาตรการควบคุมท่ีเพียงพอ 5. การรายงาน  6. การติดตามผลและทบทวนให้ระดับความเส่ียง

ลดลงจากเดิม 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับการบริหารความเสี่ยง ท่ีส าคัญท่ีต้องด าเนินการท่ัว

ท้ังองค์การ ผลการประกันคณุภาพการศกึษา ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

(6) 

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิตรายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัย ครอบคลุมท้ังด้านระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)  

 

 
 

สภามหาวิทยาลัยรังสิต 

สภามหาวิทยาลยัให้ข้อเสนอแนะและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/ฝ่าย/หนว่ยงาน 

- จัดท าแผนบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดมาตรการควบคุมภายในส าหรับปัจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอกของความ

เส่ียงท่ัวท้ังองค์กรท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

-ก าหนดและจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการวางแผนระบบควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงอื่นๆของหน่วยงาน 

(1) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ผลประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา รายงานทางการเงิน ผลส ารวจความ
คิดเห็นด้านปัจจัยเสี่ยง ก าหนดความเส่ียงท่ีต้องด าเนินการท่ัวท้ังองค์กร/ปัจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอกท่ีส าคัญและจัดท า

คู่มอืบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์การ 

 

ผู้ตรวจสอบภายในโดยการมอบหมายของกรรมการตรวจสอบ 
- ตดิตามความก้าวหนา้การด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของสภา 
- ด าเนินการด้านการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ด าเนินการด้านการตรวจสอบภายในด้านการเงิน 
- ด าเนินการด้านการตรวจสอบภายในด้านการบริหารจัดการ 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

ส านักงานตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย

รังสิต  
 

(7) 
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 มหาวิทยาลัยรังสิตก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก

ของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

1. จัดวางระบบและด าเนินการป้องกันความเสี่ยง โดยให้มีระบบ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
นโยบาย ก ากับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากมติสภามหาวิทยาลัย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ
ทุกระยะที่สภาฯ ก าหนด 

3. อธิการบดี 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ โดยมีการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การและ
มีการบูรณาการร่วมกัน 
2. ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญและก ากับการบริหารความเสี่ยง 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยรังสิต  

1. จัดท าร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการควบคุมภายใน 
3. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ
มหาวิทยาลัย 
4. รวบรวมข้อมูล ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

ประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
5. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุม
ภายใน 
6. จัดให้มีกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 

5. รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ 
คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
4. ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนรายงานการติดตามประเมินผลในระดับมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา 

1. น านโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2. รวบรวมข้อมูล ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
ประเมินความเสี่ยงของฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา 
3. จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน 
4. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
5. จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการในรูปแบบรายงานที่ก าหนดเพื่อใช้ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน 

7. ส านักงานตรวจสอบภายใน 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
รังสิต 
2. ประสานงานคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ให้จัดท าระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

3. ติดตามผลและแผนการรายงานด้านบริหารความเสี่ยง สอบ
ทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 
4. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การด าเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง 
5. จัดท ารายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาต่อไป 
6. น าข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามาใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

 

  

 



บทที่ 3 

ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่

มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์การ รวมทั้งการ

บริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ซี่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์การมีความรู้ ความเข้าใจใน

เรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 แผนผังภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

8.การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 8.การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 1. ระบุเป้าประสงค์ และ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

7. การติดตามผลและทบทวน 2. ระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 

3. ประเมินความเส่ียง 

4. ประเมินมาตรการควบคุม 

6. การรายงาน 

5. แผน/การจัดการกับความเส่ียง 



14 

ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives) 

 วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนด

วัตถุประสงค์ในทางมหาวิทยาลัย มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ลดหล่ันมาเป็นล าดับจนถึงระดับ

กิจกรรมระดับบุคคล 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์การเดียวกัน ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยต้อง

มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่วนทิศทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

นั้น มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต้องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ปี ที่สอดคล้องเก่ียวโยงกันไปจนถึงระดับหน่วยงานย่อย 

 

ขั้นที่ 2  การระบุความเส่ียง (Identify Risks) 

 ในการระบุความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยความ

เสี่ยง (Risk Factor)” ก่อนซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 ดังนั้นการระบุความเสี่ยง (Identify Risks) จึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน

ระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามหน้าที่หลัก หรือโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย

ต้องค านึงถึง 

1. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

2. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ

เหมาะสม ดังนี ้

1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 

2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Check List ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร 

3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม “What-if” 

4. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
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 ส าหรับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีท่านอธิการบดี

เป็นประธาน โดยคณะกรรมการด้านต่างๆ ได้จัดประชุม ระดมสมอง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง

และการวางระบบควบคุมภายในขึ้น โดยแยกเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน

การเงินและด้านกฎระเบียบ 

 

ระดับฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในลักษณะ

คล้ายคลึงกัน คือ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา ขึ้น  มีการประชุมระดม

สมอง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในโดยระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

(ความเสี่ยงที่ก าหนดโดย สกอ.) ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ การบริหารความเสี่ยงด้านกล

ยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและด้านกฎระเบียบ 

 

ขั้นที่ 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หมายถึง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน 

และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน

หรือขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

 1)  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ

ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนด

เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารของ

หน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่

ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพดังตัวอย่าง เช่น 
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1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood ) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) อาจก าหนดไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 

สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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หรือก าหนดระดับของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหาย เม่ือความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยได้ให้

ความส าคัญต่อผลกระทบ 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ผลกระทบด้านการเงิน (Finance Impact) เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน

ในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได้ 

หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 

 2. ผลกระทบด้านการด าเนินงาน (Operation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบต่อ

ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์การ รวมถึงผลเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม 

 3. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการ

สูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการด าเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงการ

ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อม่ันและ

ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล ประชาชนผู้รับบริหาร 

ฯลฯ ตัวอย่างผลกระทบด้านชื่อเสียง 

 4. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact) เป็นการ

ประเมินผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานด้านต่างๆภายในองค์การ ตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information technology) มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 2 

ชั่วโมง เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับน้อย 

 5. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact) เป็นการประเมินผลกระทบที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และการถูกลงโทษทางวินัย 

การพิจารณาระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาว่าปั จจัยเสี่ยงนั้นเกิด

ผลกระทบในด้านใดได้บ้าง ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน ต้องให้ระดับผลกระทบทุกด้าน แล้วมา

เฉล่ียระดับผลกระทบ โดยให้ระดับคะแนนเทียบกับค่าช่วงคะแนนเฉล่ีย 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ

น้อย เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 

เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
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ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน 

หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินของหน่วยงาน

ควรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือ

ให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉล่ีย เป็นต้น ทั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนนิงาน ดังนี้ 

  1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ ที่จะ

เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 3) การวิเคราะห์ความเส่ียง เม่ือหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) 

และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่าก่อให้เกิด

ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดที่

เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ขั้นที่ 4  มาตรการการจัดการความเส่ียง หรือกิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการแล้ว 

 กิจกรรมการควบคุม หมายถึงกระบวนการ วิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้ม่ันใจได้ว่าผู้รับชอบแต่ละ

กิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

 โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่

แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การ

จัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมได้ 4 ประเภท 

คือ 

  1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงการสร้างองค์กร การ

แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
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  2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ

ค้นพบข้อผิพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน

ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

  3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น

ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

  4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น 

การเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง หากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

 ส าหรับแนวทางของมหาวิทยาลัยรังสิตตามคู่มือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานจะท า

การวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว

หรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดอยู่ค่อนข้างมากมาพิจารณาว่าเพียงพอหรือไม่ 

 

ขั้นที่ 5 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management)  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 

หรือคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง/งาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง หรือลดความเสียหายของ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใน

การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และ

น ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนหรือน าผลมาผสมผสานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริการผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีการ

จัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

  1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

เน่ืองจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม 

แต่อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่าง

สม่ าเสมอ 

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

ท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระกับที่องค์การ

ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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  3. การกระจายความเสี่ยง หรือหารโอนความเสี่ยง (Risk sharing หรือTransfer) เป็นการ

กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน

กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้น 

  4. การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยง

ที่อยู่ในระกับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่

จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

 วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ

หน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยรังสิตจะด าเนินการหามาตรการ/ทางเลือก ส าหรับการจัดการ

ความเสี่ยงเพิ่มเติม และพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงที่คาด หลังด าเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมไว้ด้วย 

แต่บางกรณีก็จะใช้วิธีการโอนความเสี่ยง เช่น การท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร และนักศึกษา เป็นต้น 

 

ขั้นที่ 6 การรายงาน (Report) 

 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอ

ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความ

เสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการ

ประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก และ/หรือสูง มาก าหนดวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงานแจ้งฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 

 ส าหรับมหาวิทยาลัยรังสิตใช้รูปแบบของการรายงานการบริหารความเส่ียง ดังปรากฏในภาคผนวก 

ซึ่งจะเป็นแบบที่ใช้ในการบริหารความเส่ียง และในกระบวนการตรวจสอบภายในจะพิจารณาข้อมูลจากแบบ

รายงานนี้เป็นหลักเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน จะด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะ

บคุคลที่ทางหน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 ขั้นที่ 7 การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

  1. การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการบริการความ

เสี่ยงแล้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
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ความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม 

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

 1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ความเสี่ยงหรือไม่ 

 2) เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จ

ตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการ

ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่าย

บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทาน หน่วยงานอาจก าหนดข้อมูลที่

ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ

ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ระดับมหาวิทยาลัยมีการรายงานทุก 6 เดือนและทุกสิ้นปีงบประมาณ 

2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตาม

ที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหาร และการ

ก ากับดูแลตามหน้าที่ประจ าของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายบังคับ

บัญชา 

2. การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 

เพื่อพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 

 

 ขั้นที่ 8 การส่ือสาร (Communication) 

 เป็นกระบวนการส่งข้อมูล/ข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับมีปฏิกิริยา

ตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ก าหนดช่องทางการ

สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงลงสู้การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกระดับไว้หลายช่องทาง ดังนี้ 

 3.8.1 ที่ประชุมกรรมการบริหาร 

 3.8.2 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 3.8.3 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

3.2 แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยรังสิต (ทุกรอบปีการศึกษา) 

กิจกรรม 
ธ.ค.- 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. 
ก.ย.-
ต.ค. 

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยรังสิต อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

       

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล ผลประเมิน
คุณภาพการศกึษา จากนั้นก าหนดนโยบายด้านความเส่ียง ก าหนดปัจจัย
เส่ียงท่ีส าคัญท่ีต้องด าเนินการร่วมกันท้ังองคก์าร จัดท าคู่มือบริหาร
ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์การ 

       

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและติดตามการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รังสิต ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติเห็นชอบให้มีการ
ด าเนินการไว้แล้ว 

       

4.จัดประชุม คณะกรรมการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงระดับ
ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

       

5. ฝ่าย/หน่วยงาน/คณะวิชา จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายความเส่ียงและด าเนินการ 

       

6. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านบริหารความเส่ียง, ผลการ
ประกันคุณภาพ,ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผู้
ตรวจสอบภายใน/ส านักงานตรวจสอบภายใน 

       

7. จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดย
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

       

8. กรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานติดตามฯ และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

       

9. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเพียงพอระบบควบคุมภายใน        

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

- เกณฑ์ส าหรับการประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละ KPI  
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ความเสี่ยงท่ี 1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

KRI1.1 ร้อยละค่าถ่วงน ้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจ้านวนอาจารย์

ประจ้า (สกอ.2.3) 

สายวิทย์ สายสังคม คะแนนเทียบเกณฑ์ (เต็ม 5) ระดับความเสี่ยง 

> 18 > 9 มากกว่า 4.50 ≥ 4.51 1x4 

14 - 17.99 7 - 8.99 3.51 - 4.50 2x4 

10 - 13.99 5 - 6.99 2.51 - 3.50 3x4 

6 - 9.99 3 - 4.99 1.51 - 2.50 4x4 

< 6 < 3 ≤ 1.50 5x4 
หมายเหตุ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์เดียวกัน 

 

ความเสี่ยงท่ี 2 ทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

KRI 2.1 ระดับความพึงพอใจของคณะวิชาที่มีต่อทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ระดับคณะ ให้ทางคณะวิชาพิจารณาจากความเห็นชอบของคณาจารย์ที่มีต่อความเพียงพอด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา ตามบริบทความต้องการทางสายอาชีพ แล้วก้าหนดเป็นระดับความ

เสี่ยงที่เห็นตรงกัน หรือ อาจจัดท้าแบบส้ารวจความเพียงพอความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อทักษะ

ภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา และน้ามาสรุประดับความเสี่ยง 

*ส้าหรับในปีการศึกษาต่อไปมีแนวโน้มในการวัดทักษะทางภาษาของนักนักศึกษาในรูปแบบ exit exam  

ระดับมหาวิทยาลัย  

ร้อยละของคณะที่มีความเสี่ยงท่ี 2 เกินยอมรับได้ (>10) ระดับความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

0 - 10 1x4 

11- 20 2x4 

21 - 30 3x4 

31 - 40 4x4 

41 - 100 5x4 

 

ความเสี่ยงท่ี 3 อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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KRI3.1 อาจารย์ประจ้าด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 

 
คะแนนเทียบเกณฑ์ (เต็ม 5 ) ระดับความเสี่ยง 

≥ 54.12 มากกว่า 4.50 ≥ 4.51 1x4 

42.12 - 54.11 3.51 - 4.50 2x4 

30.12 - 42.11 2.51 - 3.50 3x4 

18.12 - 30.11 1.51 - 2.50 4x4 

≤ 18.11 ≤ 1.50 5x4 
หมายเหตุ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์เดียวกัน 

 

ความเสี่ยงท่ี 4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

KRI4.1 จ้านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ให้ระบุจ้านวนครั ง และระบุว่าสามารถจัดการได้ภายในหรือไม่ 

ระดับคณะ 

4.1 ด้านความซื่อสัตย์ (วัดจากจ้านวนครั งของการทุจริตในการสอบ) *ส่วนนี ให้ทางคณะวิชาน้าไปพิจารณา

ร่วมกับการพิจารณาในเกณฑ์อ่ืนที่คณะวิชาใช้ 

จ านวนครั้งของการทุจริตการสอบ/ปี ระดับความเสี่ยง 

0 1x4 

1 2x4 

2 3x4 

3 4x4 

> 4 5x4 
 

 

 

 

 

4.2 ด้านจิตอาสา (วัดจากจ้านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม) *ส่วนนี ให้ทางคณะวิชาน้าไปพิจารณาร่วมกับ

การพิจารณาในเกณฑ์อ่ืนที่คณะวิชาใช้ 
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ร้อยละนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
(เฉลี่ยจากเป้าหมาย นศ. ทุกกิจกรรม) 

ระดับความเสี่ยง 

> 80 1x4 

75 - 80 2x4 

51 - 74 3x4 

26 - 50 4x4 

< 25 5x4 
 

4.3 ผลการท้าแบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม *ส่วนนี อยู่ระหว่างการด้าเนินการยังไม่ใช้ในปีการศึกษา

นี  

ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับความเสี่ยง 

≥ 80 1x4 

70 - 79 2x4 

60 - 69 3x4 

50 - 59 4x4 

< 50 5x4 

 

ระดับมหาวิทยาลัย  

จ านวนครั้งของความเสื่อมเสียรวมของท้ัง
มหาวิทยาลัย 

ระดับความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

จ้านวนครั งเท่าใดก็ได้ แต่สามารถจัดการได้ภายใน 1x4 

1 2x4 

2 3x4 

3 4x4 

>4 5x4 

 

 

ความเสี่ยงท่ี 5 การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมั่นคง 
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KRI5.1ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ้านวนผู้ที่เข้าศึกษาเหมาะสม (มรส.2.1) 

ระดับคณะ 

ร้อยละการรับของคณะเทียบกับเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง 

≥ 100 1x4 

90 - 99 2x4 

80 - 89 3x4 

70 - 79 4x4 

≤ 69 5x4 

ระดับมหาวิทยาลัย  

ร้อยละการรับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับเป้าหมายรวม 

ระดับความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

41 -100 1x4 

31 - 40 2x4 

21 - 30 3x4 

11 - 20 4x4 

0 - 10 5x4 

 

ความเสี่ยงท่ี 6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต  

KRI 6.1 จ้านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ระดับคณะ  

จ านวนครั้งท่ีเกิด โอกาสเกิด 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 

จ้านวน 1 ครั ง  และสามารถจัดการได้ภายใน 1 1x5 

จ้านวนครั ง ≥2 และสามารถจัดการได้ภายใน 2 2x5 

1 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 3 3x5 

2 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 4 4x5 

≥3 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 5 5x5 
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ระดับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของคณะที่มีความเสี่ยงเกินยอมรับได้ 
(>10) 

ระดับความเสี่ยง
ในระดับ

มหาวิทยาลัย 

< 4 1x5 

4 - 5.9 2x5 

6 - 7.9 3x5 

8 - 9.9 4x5 

≥ 10 5x5 
 

 

ความเสี่ยงท่ี 7 การด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ) 

KRI 7.1 จ้านวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ผู้รับบริการร้องเรียนอันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์ และการ

ให้บริการต่างๆของหน่วยงาน 

ระดับคณะ 

- คณะบันทึกจ้านวน.....ครั งที่สามารถจัดการได้เองภายใน  

- คณะบันทึกจ้านวน.....ครั งที่ไม่สามารถจัดการได้เองภายใน เช่น มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย การขึ น

ศาล เป็นต้น 

จ านวนครั้งท่ีเกิด โอกาสเกิด 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 

จ้านวน 1 ครั ง  และสามารถจัดการได้ภายใน 1 1x5 

จ้านวนครั ง ≥2 และสามารถจัดการได้ภายใน 2 2x5 

1 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 3 3x5 

2 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 4 4x5 

≥3 และไม่สามารถจัดการได้ภายใน 5 5x5 
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ระดับมหาวิทยาลัย 

จ านวนครั้งของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวมของท้ังมหาวิทยาลัย ระดับความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

จ้านวนครั งเท่าใดก็ได้ แต่สามารถจัดการได้ภายใน 1x5 

1 2x5 

2 3x5 

3 4x5 

>4 5x5 
 

 ทั งนี ในการด้าเนินการในส่วนนี จะปรากฏใน ตารางที่ 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในส้าหรับ 7 ความเสี่ยง ที่ก้าหนดให้ด้าเนินการทั่วทั งองค์การในปีการศึกษา 2560 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วย 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วย 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ตำรำงท่ี 1  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยง

ส ำคัญท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรท่ัวท้ังองค์กำรในปีกำรศึกษำ 2560 ของฝ่ำย/หนว่ย 

- แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอื่นๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 

- ตำรำงท่ี 2  แบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอื่นๆและกำรควบคุมภำยใน ปีกำรศึกษำ 

2560 ระดับหน่วย ของฝ่ำย/หน่วย 

 

 

 
 



แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ฝ่ายวิชาการ ส าหรับปีการศึกษา 2560 

สิ้นสุด วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง

รอบคอบ ผลการสอบทานพบข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงที่มีการด าเนินการทั่วทั้งองค์กรที่รับผิดชอบโดย ฝ่ายวิชาการ ได้แก่ 1.1 งานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ 3x4 = 12 มาเป็นเวลา 3 ปีเห็น

ได้ชัดเจนว่าคณะที่มีระดับความเสี่ยงสูงมีอยู่จ านวนหนึ่ง ดังนั้นฝ่ายวิชาการ ควรพิจารณาด าเนินมาตรการ

ควบคุมที่เหมาะสมแก่คณะวิชาที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงให้เหมาะสมตามมาตรฐานคณะวิชาต่อไป เนื่องจาก

มาตรการที่ก าหนดในส่วนรวมอาจไม่เหมาะสม  

  1.2 ความเสี่ยงที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา ยังไม่พบแนวปฏิบัติที่

ชัดเจนในการวางมาตรการเพิ่มเติมส าหรับนักศึกษาที่ผ่านมา ท าให้ความเสี่ยงนี้ยังคงมีระดับความเสี่ยง

คงเหลือในระดับสูง แม้ว่า มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ มีการด าเนินการในหลาย ๆ มาตรการผ่านหน่วยงาน

ส่วนกลาง (RELI) และผ่านทางหลักสูตรของคณะวิชาเพิ่มเติม ด้วยเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญส าหรับ

บัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง หากทางฝ่ายวิชาการจักได้พิจารณาการศึกษา วิจัย  เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยก าหนดให้มีการศึกษาเทียบเคียงสมรรถนะกับมหาวิทยาลัยที่เคยมีปัญหา

คล้าย ๆ กันแต่ประสบความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษา และได้ข้อเสนอเชิงมาตรการปฏิบัติงานมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ก็จะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป รวมไปถึงการก าหนมาตรการเชิงรุกที่ส าคัญและ

ท้าทาย เช่น การวัดผลทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จล (exit exam)  

  ในขณะเดียวกัน ฝ่ายวิชาการ อาจพิจารณาติดตามว่ามาตรการที่ก าหนดไว้นั้นได้ถูก

น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการควบคุมภายในอย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องหรือไม่ โดยอาจหารือกับ

หน่วยงานกลางที่มีหน้าที่พัฒนาด้านภาษา (อาทิ RELI) เพื่อร่วมกันเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏกับ

นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ว่ามีผลเป็นเช่นไร และน าผลนั้น ๆ มาปรับปรุงหา

แนวทางการท ากิจกรรม การเรียนการสอนที่เหมาะสมอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

  1.3 ความเสี่ยงที่ 3 อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แม้ว่าทางฝ่ายวิชาการได้มีการก าหนด

มาตรการเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมการด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างดี โดยในปัจจุบันหากมีการรับอาจารย์ใหม่



มักจะเป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาใหม่ ๆ และยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ ท าให้เกิดประเด็นด้านสัดส่วนอาจารย์

ด ารงต าแหน่งวิชาการท าให้หลายคณะวิชา โดยเฉพาะในส่วนของมาตรฐานหลักสูตร พบว่า ทางฝ่ายวิชาการ

อาจพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงรุก ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมกับคณะวิชาที่มีประเด็นความเสี่ยงในสัดส่วน

ดังกล่าวและก าหนดให้ทางคณะวิชา  วางแผนที่เป็นรูปธรรมมีความเป็นไปได้และติดตามให้เกิดการปฏิบัติ

จริง เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบจากการมีสัดส่วน อาจารย์ด ารงต าแหน่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม อาจมีมาตรการรับอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เกษียณมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มาช่วย

ในช่วงที่อาจารย์บางส่วนยังไม่ถึงเกณฑ์ขอต าแหน่งวิชาการ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับอาจารย์ที่มีอายุ

งานมากแต่ไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการมีมาตรการใด ลงโทษเพื่อผลักดันกลุ่มอาจารย์ดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ทาง

ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามหรือให้การสนับสนุนในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์ อาทิ 

เช่น การจัดหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด าเนินการจัดท าแผนโดยอ้างถึงข้อมูลเชิงสถิติ

และการท าข้อตกลงกับคณะวิชาอย่างชัดเจนถึงการก้าวหน้าทางวิชาการ คณาจารย์ในสังกัดคระ หรือาจ

พิจารณาใช้มาตรการควบคุมอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ลดระดับความเสี่ยงนี้ลงให้ได้ เป็นต้น 

 2. ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทางฝ่ายวิชาการก าหนด ทางฝ่ายวิชาการได้มีการวางมาตรการควบคุมภายในที่

เพียงพอและมีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่ง ขอให้ทางฝ่ายฯ ได้ติดตาม และด าเนินการมาตรการที่เหมาะสม

ต่อไป 

 3. นอกจากนี้ทางฝ่ายวิชาการอาจพิจารณาใช้มาตรการที่มีอยู่ ได้แก่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน เป็นต้น ส่วนส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อต่อการเรียนรู้ และมุ่งสร้างบัณฑิต

ที่มีสมรรถนะสูงต่อไป ให้เกิดเป็นโมเดล หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อ้างอิงได้ในเชิงวิชาการและมีการ

ถ่ายทอดความรู้น้ีไปยังกลุ่มคณาจารย์ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ชอบชื่นชม) 

รักษาการผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

กันยายน 2561 









 

 

 

 
 







แผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาการ 

กิจกรรม 
มิ.ย.
60 

ก.ค.   
60 

ส.ค.  
60 

ก.ย.
60 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.  
61 

มี.ค.    
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ของหน่วยงาน/ฝ่าย อย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล 
ประเมินก าหนดนโยบายด้านความเสี่ยง 

            
 

2. มีการด าเนินการตามแผน 
- ส านักงานทะเบียน 
- ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน 

การสอน 
    - ส านักงานหอสมุด 

- ส านักงานมาตรฐานวิชาการ 
- สถาบันวิจัย 

            

3. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้าน
บริหารความเสี่ยง,   ผลการประกัน 
คุณภาพ,   ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

            

4. จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

            

5. จัดท ารายงานส่งส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อตรวจทาน และให้             
ข้อเสนอแนะต่อไป 

            

 



แผนบริหารความเสี่ยง ของส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

กิจกรรม 
มิ.ย
60 

กค.
60 

สค.- 
กย.60 

ตค.-
ธค.60 

มค.- 
กพ.61 

มีค.-
เมย.61 

พค.- 
มิย.61 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ        

2.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ของ
หน่วยงาน  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

       

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วิเคราะห์ทบทวน
ข้อมูล ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบาย
ด้านความเส่ียง ก าหนดความเส่ียง ระบุปัจจัยเส่ียง
ภายในและภายนอก ประเมินความเส่ียง และจัดล าดับ
ความเส่ียงของหน่วย (ตารางที่ 2) และความเส่ียงที่
ต้องด าเนินการทั่วทั้งองค์การ (ตารางที่ 1)  

       

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทาง
และแผนการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเส่ียงต่าง ๆ ของหน่วย ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีมติเห็นชอบให้มีการด าเนินการไว้แล้ว 

       

5.มีการด าเนินการตามแผน        
6. ติดตามและตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้าน
บริหารความเส่ียง, ผลการประกันคุณภาพ,ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

       

7. จัดท ารายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน เสนอต่อคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน 

       

8. จัดท ารายงานส่งส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

       

 

 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนสังกัดฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

กิจกรรม 
มิ.ย.

60 

ก.ค.   

60 

ส.ค.  

60 

ก.ย.

60 

ต.ค.

60 

พ.ย.

60 

ธ.ค.

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.  

61 

มี.ค.    

61 

เม.ย.

61 

พ.ค.

61 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของหน่วยงาน      

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

            

 

2.คณะกรรมการฯ วิเคราะห์  

ทบทวนข้อมูล ประเมิน ก าหนด

นโยบายด้านความเสี่ยง  

            

3. มีการด าเนินการตามแผน             

4. จัดท ารายงานการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

กิจกรรม 
มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
ความ เ ส่ียง  ของหน่ วย 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

            

2. คณะกรรมการบริหาร
คว าม เ ส่ี ย ง  วิ เ ค ร า ะห์
ทบทวนข้อมูล ก าหนด
นโยบายด้านความเส่ียง 
ก าหนดความเส่ียง ระบุ
ปั จจั ย เ ส่ี ยงภายในและ
ภายนอก  

            

3.มีการด า เนินการตาม
แผน 

            

5. ประเมินความเส่ียง, ผล
การด าเนินงานตามแผน
ความเสี่ยง 

            

6 .  จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร
บริหารความเส่ียงและการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ข อ ง
ส านักงาน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง  

ส านักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

กิจกรรม ธ.ค.-
ม.ค. 

ก.พ. มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.-
ต.ค. 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

       

2. วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดนโยบายด้านความเสี่ยง 
ก าหนดความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการทั่ว
ทั้งองค์การ 

       

3. มีการด าเนินการตามแผน        
4. ติดตามการด าเนินการตามแผน        
5. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านบริหาร
ความเสี่ยง 

       

6. จัดท ารายงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการหน่วยงาน 

       

7. จัดท ารายงานส่งส านักงานตรวจสอบภายใน        
 



แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม 2560 2561 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัย            
ปีละ 3 ครัง้ 

            

2. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง วิเคราะหท์บทวนข้อมูล 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดนโยบายด้านความ
เสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง และความ
เสี่ยงที่ต้องด าเนินการทั่วทั้ง
องค์การ 

            

3. มีการด าเนินการตามแผน             

4. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ก าหนดแนวทางและ
ติดตามการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบรหิารความ
เสี่ยงต่างๆ ของสถาบันวิจัย 

            

5. ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในด้านบรหิารความเสี่ยง 
ผลการประกันคุณภาพ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

            

6. จัดท ารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

            

7. จัดท ารายงานส่งส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อ
ตรวจทานและให้
ข้อเสนอแนะ 

            



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงที่ก าหนดให้ด าเนินการทั่วท้ังองค์การในปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วย ของฝ่ายวิชาการ 
 

ด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงที่ 1  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ ์

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. การพัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม 
2.1 การ
พัฒนาระบบ
บริหารการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์

1.ร้อยละงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้
ประโยชน์เทียบกบั
จ านวนอาจารย์
ประจ า ต่ ากว่า
เกณฑ์       (สมศ.6) 

1.ประชุมช้ีแจงมาตรฐาน
ก าหนดของ สมศ. ผ่าน
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย คณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ ในงาน
ประชุมวิชาการที่จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และจาก

4x4 
(3x4)  
((3x4)) 
(((3x4))) 

16 
12 

(12) 
((12)) 

1.รายงานความ
คืบหน้าจ านวน
ผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์
ของแต่ละคณะ ใหท้ี่
ประชุมทราบ เพื่อ
ติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินงาน 
2. การเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน 
startup Thailand 

คณะ/สวจ 4x4 
(2x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

16 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

การรับรองการใช้
ประโยชน์ ของงานวิจัย
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยว ข้อง 
ให้มีจ านวน อย่างน้อยร้อย
ละ 30 ของจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.สวจ. 3 สมศ.6-3  
เอกสารประกอบการ
รับรอง  ตัวบ่งชี้ สมศ.6 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ของ
มหาวิทยาลัย
ให้มี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานสนับสนุนงาน 
วิจัยแห่งชาติในระดบัสากล  
3.จัดตัง้ส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
4.จัดตัง้ส านักงาน Start Up 
และการลงทุน 
 
 
 
  
 

ร่วมกับ ส านัก
งานนวตกรรม
แห่งชาติ (NIA) ท า
ให้มีจ านวนงานสร้า
สรร เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัล 
และได้รับเงินทนุ
เพื่อผลักดันเป็น
ผู้ประกอบการ  
 
 

ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เทียบกบัจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 
2.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอดุมศึกษา 
 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย  ครั้งที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 

 2.เงินสนบัสนุน
งานวิจัย งาน

มาตรการปกติ 
1. แจกคู่มือการด าเนนิงาน

3x4 
(3x4)  

12 
12 

1. จัดฝึกอบรม เรื่อง 
“เทคนิคการขอทุน

สวจ./
คณะ 

2x4 
(2x4) 

8 
(8) 

เมื่อมีมาตรการเพิ่มเติม
สนับสนุน มีทางเลือกให้

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า            
ต่ ากว่าเกณฑ์       
(สกอ.2.3) 
 

คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ และคู่มือ
นักวิจัยแก่ตัวแทนคณะ 
เพื่อใหท้ราบภารกิจด้าน
การวิจัยที่ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. จัดสรรทนุอุดหนุนวิจัย 
ให้คณาจารย์ที่จ านวน 3 
รอบ/ป ี
3. ส่งเสริมการขอทุนวิจัย
จากภายนอก โดยการเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัย ในด้าน
ต่าง ๆ 
4. สร้างความร่วมมือกับ

((3x4)) 
(((3x4))) 

(12) 
((12)) 

วิจัยจากภายนอก” 
โดยเชิญผูท้ี่ประสบ
ความส าเร็จในการ
ขอทุนจากแหล่ง
ของรัฐ มาบรรยาย   
 
2. รายงานบท
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
จากรายคณะเทียบ
กับจ านวนเงินต่อ
นักวิจัยตามเกณฑ์ 
สกอ. 2.3 เพื่อ
กระตุ้นให้คณะ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

((2x4)) 
(((2x4))) 

((8)) 
(((8))) 

นักวิจัยท ามากขึ้นและ
ขยายโอกาสในการเปิดรบั
ข้อเสนอโครงการตลอด
ทั้งปีอาจารย์จึงมีระยะเวลา
ในการขอทนุเพิ่มมากขึ้น  
 
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ไม่ต่ า
กว่า 25,000 บาท   ต่อคน 
 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพไม่ต่ ากว่า 50,000 
บาท ต่อคน 
 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไม่ต่ ากว่า 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบันเพื่อ
เผยแพร่ช่ือเสียงและเพื่อ
ร่วมขอทุนจากภายนอก 
5. ก าหนดนโยบายให้
อาจารย์วิจัย สามารถการลด
ภาระงานสอน อัน
เนื่องมาจากงานวิจัย ที่
ได้รับทนุจากภายนอก 
 
6. กระตุ้นการขอทนุจาก
นักวิจัยหน้าใหม่ โดย
จัดระบบ “นักวิจัยพ่ีเลี้ยง” 
มีค่าตอบแทนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
3,000บาท/ โครงการ  

 
3. สนับสนุน
งบประมาณวิจัยด้าน
สังคมธรรมาธิปไตย
ที่สอดคล้อง กับ
นโยบาย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
และ โครงการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืชอัน
เนื่องจาก
พระราชด าร ิ   
 
 
 
 

60,000 บาท ต่อคน 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารประกาศรับทุน
วิจัย 
 
2. คู่มือการด าเนินงาน
คณะกรรม การวิจัยและ
บริการวิชาการ และคู่มือ
นักวิจัย 
 
3.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

  
 

 
 
 
 

 
4.รายงานการประชุม
บุคลากร สถาบันวิจัย ครั้ง
ที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัย    
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้ง
ที่ 3 

2.2 การ
จัดการความรู้
จากงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์  

1.ร้อยละค่าถ่วง
น้ าหนักงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์

1. ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานประจ าปี
ของคณะวิชา โดยมีปจัจัย
ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะวิชา  

3x4 
(3x4) 
((3x4)) 
(((3x4))) 

12 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

1. จัดการบรรยาย
แนวทางการเขียน
บทความวิจัยที่มี
คุณภาพให้นักวิจัย
ระหว่างปี  
3. การเพิ่มศักยภาพ

สวจ./
คณะ 

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า ปี 
2560  

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์ 
(สมศ.5) 

 
2. ก าหนดนโยบายการ
ประเมนิผลงานบุคลากร
ปลายปี โดยให้ค่าถ่วง
น้ าหนักของการมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ /
น าเสนอผลงานวิจัย โดยมี
ผลต่ออัตราการขึ้นเงินเดือน
ของบคุลากร  
 
3. ท าประกาศ มรส. 
สนับสนุน ค่าตีพิมพ์ให้
ส านักพิมพ์ตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อ

นักวิจัยหน้าใหม่      
โดยเชิญวิทยากร
มากประสบการณ์
ด้านการวิจัยและ
เผยแพร่มาท าการจัด
อบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ให้ครบทุกขั้นตอน
การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
 
4. คณะวิชาฯ จัดการ

 
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ร้อย
ละ 20 
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 30 
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ร้อยละ 30 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.ประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
ค่าที่พักไม่เกิน 2 คืน 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ฉบับ เพื่อเพิ่มแรงจงูใจการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยลง
วารสารที่จัดอยู่ในฐาน TCI 
/สกอ./สมศ. โดย 
 
4. มอบรางวัลส าหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่มี
ค่า impact factor  และการ
จัดอันดับคลอไทล์ (Q1-
Q4) 
5. มอบเงินรางวัล 10,000 
บาท แก่อาจารย์และ
บุคลากรที่น าผลงานวิจัยลง
ตีพิมพ์ในวารสารของ

น าเสนอโครงการ 
(Senior Project) 
ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
5.จะท าการจัดสรร
ทุน เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม สัมมนา
ระดับชาติ เพิ่มขึน้
ตามความเหมาะสม 
โดยขอเบิกส่วนเกิน 
จาก 3,000 ที่ได้รบั
จากคณะฯ ตาม 
ค่าลงทะเบียนจริง 
แต่ทั้งนี้วงเงินที่ขอ

2.ประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงาน ในรปูแบบการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ  
 
3.เอกสารฐานข้อมูล
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
4.แผนการท าและการ
เผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
เป็นรายบุคคล 
 
5.รายงานการประชุม



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

มหาวิทยาลัย RJAS RJSH  
 
5. สนับสนุนงบประมาณ
ให้อาจารยท์ี่ไปน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยสามารถ
น าเสนอในต่างประเทศได้ 
1 ครั้ง ในประเทศ 1 ครัง้ 
 
6. จัดสรรงบประมาณการ
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา 
ระดับชาติ (ในประเทศ) ทั้ง
ในรูปแบบ ปากเปล่าและ
โปสเตอร์ โดยก าหนด
งบประมาณ 2,500 บาท/คน 

เบิกต้องไม่เกนิ 
3,000 บาท อาจขอ
เบิกส่วนที่เกินได้
จากส่วนกลางโดย
ให้สถาบันวิจัยช่วย
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพราะ
ตอนนี้ สวจ. 
รับผิดชอบเฉพาะงบ
น าเสนอต่างประเทศ 
หรือในอนาคต ฝ่าย
แผนการเงินปรับ
เพิ่มวงเงินตามความ
เหมาะสม และให้
ทางคณะฯ เป็นผู้

คณะกรรมการจัดท า
วารสารการวิจัยระดับชาติ 
BRH Journal of Arts and 
Science 
 
6.ฐานข้อมูลด้านการท า
และการเผยแพร่งานวิจัย
หรืองาน 
สร้างสรรค์ของอาจารย์  
 
7.เว็บไซด์สถาบันวิจัย 
หลักฐานการประกัน
คุณภาพงาน สมศ.5 และ 
สมศ.6 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

7. สถาบันวิจัยจัดการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ 
ส าหรับคณาจารย์และ
บุคคลภายนอกเพื่อน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ในช่วง
เดือนพฤษภาคมของทุกป ี
8. บัณฑิตวิทยาลัยจัด
ประชุมวิชาการ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอก มีการ
น าเสนอผลงาน ช่วง
ประมาณเดือนตุลาคม ของ
ทุกป ี
 
9. จัดท าวารสารระดับ

พิจารณา 
 
6. คณะวิชาจัดการ
น าเสนอผลงาน
ปริญญานิพนธ์ใน
รูปแบบโปสเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี   
 
7.พัฒนาคุณภาพ
วารสาร RJAS 
ก าหนดนโยบายให้
เข้าฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีวารสาร
ไทย (TCI) และ 

 
8.บันทึกข้อความเชิญชวน
เผยแพร่งานวิจัย RSU 
Research Conference 
9.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอดุมศึกษา 
 
10.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ  



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นานาชาติ ระดับชาติของ
มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดัน
การผลิตงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารมหาวิทยาลัย โดยมี
ค่าตอบแทนการตีพิมพ ์
10. จัดท าฐานข้อมูลด้าน
ทุนวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนเวบ็ไซต์ 
 
 

Asian Citation 
index  (ปัจจบุันฐาน 
ACI)  
 
8. ติดตามความก้าว 
หน้าผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ผ่าน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัย  

 

 
 



ตารางท่ี 1  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการท่ัวทั้งองค์การในปีการศึกษา 2560 ของฝ่ายวิชาการ 

ด้านกฎระเบียบ/กลยุทธ์ 

ความเสี่ยงท่ี 2 ทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- ความพร้อมในการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
- อืน่(ระบุ) ช้ันเรียนมี
ขนาดใหญ่ ท าให้ดูแล
นักศึกษาได้ไม่ทั่วถึง และ
นักศึกษามีระดบัพื้น
ความรู้ภาษาอังกฤษเดิมใน
ระดับต่ า 
ภายนอก 
- ความต้องการบัณฑิตที่
เก่งภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นตลอดเวลา 
- อื่น ๆ(ระบุ)สังคม

2.1 เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับพื้นฐานส าหรบั
นักศึกษาที่มผีลการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับ
อ่อน และเพิ่มวิชาเลือก
ส าหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง 

2.2 สถาบันมีการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา ได้แก่  การ
สอนภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน การท าแบบฝึกหัด
เสริมแบบออนไลน์ และ
การจัดกิจกรรม

3 X 4 12 2.1 จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ 
blended learning 
2.2 ปรบัปรุงรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวด
การศึกษาทั่วไปใน
ระดับปริญญาตรี 
ส าหรับปีการศึกษา 
2562 
2.3 จัดประชุมหัวหน้า
หลักสูตรระดับ
ปริญญาโทเกี่ยวกับ
วิชาภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาโท 

ผู้บริหาร 2  X 4 8 KRI 2.1ระดับความ

พึงพอใจของคณะ

วิชาที่มีต่อทักษะ

ภาษาอังกฤษ/

ต่างประเทศของ

นักศึกษา 

O พึงพอใจมาก 

 พึงพอใจ 

O ไม่พึงพอใจต้องมี

การปรับปรงุ 

(ประเมินโดย

กรรมการคณะหรือ

กก.บริหารความเสี่ยง 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายนอกมีส่ิงล่อใจ
นักศึกษา ท าให้นักศึกษา
ไม่เข้าช้ันเรียนหรือไมจ่ด
จ่อกับการเรียนรู ้

ภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตร 
2.3 สถาบันส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักศึกษา
สอบวัดมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

หรือโดยคณาจารย์

ฯลฯ) 

KRI2.2 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์
สถาบันภาษาอังกฤษ  
KRI2.2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ สถาบัน
ภาษาอังกฤษ 
KRI2.3 รายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
หมวดการศึกษา
ทั่วไป ปีการศึกษา 
2562 
KRI2.4 รายงานการ
ประชุมวิชา ENL 500 
ร่วมกับหัวหน้า
หลักสูตรปริญญาโท 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 
2561 
KRI2.5 ประมวล
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560 
KRI2.6 แนวทางการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาใน 
มคอ.3 ปีการศึกษา 
2560 
KRI2.7 รายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ใน มคอ.5 ปี
การศึกษา 2560 
KRI2.8 ผลการ
ประเมนิการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
KRI2.9 PD CA 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

โครงการกิจกรรม 

Global Lounge เพื่อ

พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษา ปีการศึกษา 

2560 

KRI2.10 ข้อมูลผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ RSU-
Test ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 



ด้านกฎระเบียบ/กลยุทธ์ 

ความเสี่ยงท่ี 3 อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- แรงจูงใจในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ 
- ภาระงานสอนของ
อาจารย์มีมาก ไม่มีเวลาท า
ผลงานวิจัย 
- การลาออกของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ภายนอก 
- การเปลี่ยนเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ค่าตอบแทนภาครัฐที่
สูงขึ้น 

1. มีการก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ในรอบ 1 ป ี
2. มีการจัดท าแบบฟอร์ม 
และข้อมูลการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทาง 
Online  
3. มีการก าหนดการ
ประชุม และก าหนดวัน
ในการส่งข้อมูลเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการทาง Online 
4. มีการจัดท าข้อมูลผู้ที่
ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการทาง Online เพื่อ
เป็นการกระตุน้ให้
อาจารย์ขอก าหนด

4x4 
 

16 
 

1. ประชุมรายคณะใน
มาตรการการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการตาม
มาตรการที่วางไว้อย่าง
เข้มงวด 
 

ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

3x4 
 

12 
 

ปี 57 จ านวน 287 คน 
จากจ านวนอาจารย์ 
1,389 คน ร้อยละ 
20.6 
ปี 58 จ านวน 309 คน 
จากจ านวนอาจารย์  
1,276  คน ร้อยละ 
24.22 
ปี 59 จ านวน 346 คน 
จากจ านวนอาจารย์  
1,263 คน ร้อยละ 
27.39 
ปี 59 จ านวน 346 คน 
จากจ านวนอาจารย์  
1,263 คน ร้อยละ 
27.39 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ต าแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น  
5. มีการให้ความรู้เรื่อง
การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในแต่ละ
คณะ 
6. มีข้อบังคับให้อาจารย์
สามารถลาเพื่อท าวิจัย
หรือเขียนต ารา 
7. จัดท ารายช่ือผูท้ี่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการขึ้น website 
เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เป็นการกระตุน้ให้
อาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการมากขึ้น 
8. ก าหนดให้มีระบบพี่
เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้
ค าแนะน าในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

9. จัดสัมมนาใหค้วามรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
10. ปรับเกณฑ์ภารกิจผู้
ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

หมายเหตุ    1. คณะวิชาด าเนินการในทุกความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกิดXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขท่ีแสดงการคูณกันให้ตรงกับความหมาย โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเสี่ยง ให้ระบุเป็นผลลัพธ์ของการคูณของโอกาสเกิดและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงยังมีอยู่มากหรือน้อย 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการท่ัวท้ังองค์กรของส านักหอสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  
ความเสี่ยงท่ี 4    คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 4  คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร   
ทางส านักหอสมุดมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมในเร่ืองการใช้ข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้อง  ซึ่ง
พบว่า   

ความเสี่ยงท่ี 4 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
และบุคลากร 

- - - - - 

                           

                          ส านักหอสมุดมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ต่าง ๆ   ให้กับคณาจารย์  นักวิจัย  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา   ทั้งนี้ต้องส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม  โดยมีการจัดฝึกอบรม   การแนะน าเคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย  และการเขียนบรรณานุกรม

อ้างอิง  เพื่อให้คณาจารย์  นักศึกษาและนักวิจัย  ใช้ในการสร้างองค์ความรู้อย่างถูกจริยธรรม  นอกจากนี้มี

นโยบายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และจริยธรรม     โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง งดการท าส าเนาเอกสาร

ทั้งเล่มด้วย  เพื่อเป็นการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์  การลอกเลียนแบบ

ข้อมูลของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง    หรือบางคร้ังการขโมยหนังสืออกจากห้องสมุดเพื่อไปเป็นของตนเองนั้น  

ก็ถือเป็นการขาดคุณธรรมและจริยธรรมได้  ซึ่งในเร่ืองนี้ทางส านักหอสมุดจ าเป็นที่ต้องหามาตรการเพื่อ

ไม่ให้เกิดการขโมยหนังสือขึ้น  และเพื่อเป็นการเตือนในเบื้องต้นถึงการกระท าที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ที่กระท าการ  โดยการติดต้ังประตูตรวจจับสัญญาณป้องกันขโมย  และใช้ระบบ RFID  ติดไว้ที่

ทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อป้องกันการขโมย  และแม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่เคยเกิด  ส านักหอสมุดให้มีความ

เสี่ยงนี้ไว้  เพื่อให้เกิดการติดตามด าเนินกิจกรรมควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมอย่างต่อเนื่อง 

 



การระบุปัจจัยความเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 4   คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาและ

บุคลากรที่เกิดขึ้น  คือ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 ผู้ใช้ขาดจริยธรรมการใช้สารสนเทศ   เทคโนโลยีมีช่องทางเข้าถึงได้หลากหลาย 
 ผู้ใช้ขาดความรู้เร่ืองเคร่ืองมือและแหล่งที่ใช้ในการท า

วิจัย 
 ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของ

ตนเองและมหาวิทยาลัย 
 ผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์   

 

ความเสี่ยงท่ี 6    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและ
บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย   ส านักหอสมุดมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินประเภททรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ส านักหอสมุด  และผู้ที่เข้ามาใช้บริการบริเวณภายในห้องอ่านต่าง ๆ    ซึ่งพบว่า 
   

ความเสี่ยงท่ี 6 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- - - - - 

                         ส านักหอสมุดตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ตลอดเวลา 
เน่ืองจากเป็นสถานที่ส าหรับให้บริการแก่  คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา มาใช้เป็นจ านวนมาก  จึงต้องมี
ระบบดูแลความปลอดภัยทั้งทางด้านชีวิต  และทรัพย์สินของทุกคนที่มาใช้ห้องสมุด  โดยได้มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดไว้ตามจุดห้องอ่านชั้นต่าง ๆ    และติดสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์  รวมทั้งมีการติดตั้ง
ถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่าง ๆ      และมีป้ายบอกทางบันไดหนีไฟ ไว้อย่างชัดเจน  เพื่อเป็นการป้องกันภัยต่อ
ทรัพย์สิน  และชีวิต   นอกจากนี้ยังมีการป้องกันทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดไม่ให้เกิด
การสูญหาย  โดยการติดต้ังประตูตรวจจับสัญญาณกันขโมย  และระบบ RFID ที่ตัวเล่มของหนังสือ  เพื่อ
ป้องกันการถูกลักขโมย และแม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่เคยเกิด  ส านักหอสมุดให้มีความเสี่ยงนี้ไว้  เพื่อให้เกิดการ
ติดตามด าเนินกิจกรรมควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมอย่างต่อเน่ือง 
 
 



การระบุปัจจัยความเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 6   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน

และบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย  คือ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 อาคารและเฟอร์นิเจอร์มีอายุการใช้งานมานาน 28 ปี  สภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย 
มีการก่อสร้าง 

 อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (วงจรปิด /ลิฟต์/ ประตู
สัญญาณกันขโมย)  มีการใช้งานมานานขาดการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเร่ืองความ
ปลอดภัย 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการท่ัวท้ังองค์การในการศึกษา 2560 ของส านักหอสมุด 
ด้านกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงท่ี 4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

ปี 60 

(ปี 59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ปี 60 

(ปี 59) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

1.ผู้ใช้ขาดความรู้เรื่องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน
ของผู้อืน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีค าเตือนให้แก่ผู้ใช้ใน

เรื่องการท าส าเนา

เอกสาร 

2. มีการจัดอบรมให้

ความรู้ในการใช้ 

เครื่องมือในการท าวิจัย 

ให้แก่คณาจารย์ บคุลากร
และนักศึกษา 
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ใน
หลายช่องทาง 
4.จัดอบรมเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 x 4 
(3 x 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดอบรมเรื่องการใช้

โปรแกรมการตรวจจบั

การคัดลอก

วรรณกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านัก 
หอสมุด 

(2 x 4) 

(2 x 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(8) 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อมูลการท า

ประชาสัมพันธ ์

- เอกสารการจัด
อบรมใหค้วามรู ้

- ในปีการศึกษา2560

จัดอบรมการใช้
โปรแกรม Turnitin 

ให้กับอาจารย์และ
นักศึกษารวม 5 ครั้ง 

 

 

 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

ปี 60 

(ปี 59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ปี 60 

(ปี 59) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 
2.ผู้ใช้ขโมยหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.มีค าเตือนให้แก่ผู้ใช้

ทราบถึงบทลงโทษ 

ในการขโมยหนังสือ 

2. มีระบบป้องกันการ

ขโมย โดยติดตั้งประตู

สัญญาณกันขโมย 

3. มีเจ้าหน้าที่ประจ า

ตรวจทางเข้า-ออก  

4.ประชาสัมพันธ์ให้ผูใ้ช้

ทราบอย่างต่อเนื่อง 

5.มีการบ ารุงรักษาระบบ

ประตูสัญญาณกันขโมย

อย่างสม่ าเสมอ 

 
2 x 4 

(2 x 4) 

 
8 

(8) 

 

 

-เจ้าหน้าที่ตรวจประจ า
จุดทางเข้าออก 

เพิ่มความระมัดระวัง

มากย่ิงขึ้น 

 

2 x 4 

(2 x 4) 

 
8 

(8) 
 

 

-บทลงโทษการใน

การขโมยทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

ปี 2560 



 

ด้านการด าเนินการ 

ความเสี่ยงท่ี 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

ปี 60 

(ปี 59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ปี 60 
(ปี 59) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

1.ทรัพย์สินของผู้ใช้ถูก
ขโมยภายในห้องสมดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีระเบียบมาตรการ

ตักเตือนและแจ้งผูใ้ช้ให้

ทราบถึงบทลงโทษ 

2.มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบรเิวณตามห้องอ่าน 
ตามช้ันต่าง ๆ   
3. มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าตึกเดนิ 
ตรวจตามช้ันต่างๆ เป็น
ประจ าทุกวัน 
4. ประชาสัมพันธ์เตือน
ผู้ใช้ 
 

2 x 4 
(2 x 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

8 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่ให้บริการ

คอยสอดส่องดูแลและ

คอยเตือนผู้ใช ้

 

 

 

 

 

 

 

ส านัก 

หอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x 4 
(2 x 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       8 
      (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-ระเบียบบทลงโทษ

ของมหาวิทยาลัย 

-จ านวนกล้องวงจร

ปิดในแต่ละช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

ปี 60 

(ปี 59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ปี 60 
(ปี 59) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 
2. หนังสือและทรัพย์สิน
ของห้องสมุดถูกขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.มีการติดตั้งกล้องวงจร

ปิดตามจดุต่าง ๆ 

2.มีการติดระบบ RFID 

ที่ตัวเล่มหนังสือ 

3.มีเจ้าหน้าทีป่ระจ าตรง

บริเวณจุดตรวจ

ทางเข้าออก 

4.เพิ่มจ านวนจุดกล้อง

วงจรปิด 

5.เพิ่มความเข้มงวดใน

การตรวจกระเป๋าของ

ผู้ใช้ 

1.มีสัญญาณเตือนภัยเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ 

2.มีถังดับเพลิงตามจดุที่

 
 

     2 x 4 

    ( 2 x 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
และปรับปรุงจุดตดิตั้ง
กล้องวงจรปิดเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านัก 

หอสมุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      2 x 4 

(2 x 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ระเบียบบทลงโทษ

ของมหาวิทยาลัย 

-จ านวนกล้องวงจร

ปิดในแต่ละช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

ปี 60 

(ปี 59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ปี 60 
(ปี 59) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 
3. ผู้ใช้ได้รับอนัตรายจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย 
เช่น ไฟไหม้/ ลิฟต์ 
 
 
 
 
 
 

เห็นได้ชดัตามช้ันต่าง ๆ 

3.มีการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น

ประจ า 

4.ใหท้างส านักอาคาร

ตรวจสอบอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

5.มีการอบรมใหค้วามรู้

แก่บุคลากรในการใช้

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
       
      1x4 
     (1x4) 

 
4 
4 

 
-ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เรื่องการป้องกัน

อัคคีภัย 

 

 

ส านัก 
หอสมุด 

 

 
1x4 
(1x4) 

 
4 
4 

-จุดสัญญาณเตือนภัย

ตามจุดต่าง ๆ ภายใน

อาคาร 

-จ านวนถังดับเพลิง

ตามช้ันต่าง ๆ 

-เอกสารการอบรม 

 

หมายเหตุ    1. คณะวิชาด าเนินการในทุกความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกิดXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขท่ีแสดงการคูณกันให้ตรงกับความหมาย โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเสี่ยง ให้ระบุเป็นผลลัพธ์ของการคูณของโอกาสเกิดและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงยังมีอยู่มากหรือน้อย 



 
 

แผนบรหิารความเสี่ยงยุทธศาสตร์  ส านักหอสมุด 

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เส่ียงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

2.2 การจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมุ่งสู่
ความเป็น
นานาชาต(ิกลยุทธ์ 
มรส. ที่ 2.2) 
 

4.การพัฒนา การ

เรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีน

สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง  

และ/หรือ

สามารถเรียนรู้

ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1  มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

4.2  มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกดิการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
การจัดปฐมนเิทศการใช้
ห้องสมุดให้กับนักศึกษา
ใหม่ทุกปีการศึกษา 

4.3  มีการสอนและแนะน าวิธีการ
สืบคน้ขอ้มูลให้กบันักศึกษา
ตามคณะต่าง ๆ   

4.4 ท าการประชาสัมพนัธ์การใช้
ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ใน
ช่องทางตา่ง ๆ                    

3x3 
(3x3)   
((3x3))     

(((3x3))) 
 

9    
(9) 
((9 ))  

(((9))) 
 

              

              

        

-จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศใน

รูปแบบ

อิเล็คทรอนิกส์

เพิ่มขึ้น 

ส านักหอสมดุ 2x3 
2x3       

(2x3)           

((3x3)) 

6 
(6)       
((6))          

(((9))) 

 

- ปี 2557 มี

ฐานข้อมูลบอกรับ

เพิ่มเป็น 12 ฐาน  

-ปี  2558 มีบริการ

ฐานข้อมูล 12 ฐาน  

-ปี  2559 มบีริการ

ฐานข้อมูล 13 ฐาน 

-ปี 2560 มีบริการ

ฐานข้อมูล 14  ฐาน 

-ปี 2557 จัด        

ปฐม นิเทศ 131 ครั้ง 

2,931 ราย อบรม

การใช้ฐานข้อมูล   

 



 
 

แผนบรหิารความเสี่ยงยุทธศาสตร์  ส านักหอสมุด 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เส่ียงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

4.5. หาวิธีด าเนินการเพื่อให้
ผู้เรียนเห็นถงึความส าคัญ 
ของการปฐมนเิทศการใช้
ห้องสมุด   

 4.6. มีการประสานงานไปยัง
คณะต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้ารับการ
อบรมการใช้ฐานข้อมูล     
4.7.กระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือจากคณะต่าง ๆ  ใน
การส่งนักศึกษาให้มาเข้ารับ
การอบรมการใช้ห้องสมุด
และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกระดบัชั้น 

4.8. ผลิตส่ือแนะน าการใช้
ห้องสมุดเพื่อส่งให้กับคณะ
ต่าง ๆ ใช้แนะน านักศึกษา 

14 คณะ 321 ราย         

-ปี 2558   จัด

ปฐมนิเทศ 127 ครั้ง 

2,833 ราย  และ

สอนการสืบค้น

ฐานข้อมูล 18  ครัง้

389 ราย    

-ปี 2559  จัด       

ปฐมนิเทศ 129 ครั้ง

2,362 ราย  และ

สอนการสืบค้น

ฐานข้อมูล  11 ครั้ง.

187 ราย                 

-ปี 2560  จัด       

ปฐมนิเทศ 125 ครั้ง



 
 

แผนบรหิารความเสี่ยงยุทธศาสตร์  ส านักหอสมุด 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เส่ียงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

4.9. ท าการประชาสัมพันธ์ 
การใช้ฐานข้อมูลให้เข้มข้น

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.10.จัดปฐมนิเทศฯ การใช้

ห้องสมุดส าหรับนักศึกษา

ใหม่  ในทุกภาคการศึกษา             

4.11. ติดตอ่ประสานงานไป

ยังระดับหลักสูตร 

4.12จัดท าส่ือแนะน าการใช้

ห้องสมุด /การใช้ฐานข้อมูล 

ในรูปแบบ ที่ผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย 

 

2,084 ราย  และ

สอนการสืบค้น

ฐานข้อมูลให้กบั

นักศึกษา  17  ครั้ง.

420 ราย            

เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์

ประจ า ปี  2560 

2. เอกสารการจัด

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ประจ าปี  2560 

3. บันทึกจากคณะ



 
 

แผนบรหิารความเสี่ยงยุทธศาสตร์  ส านักหอสมุด 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เส่ียงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

ต่างๆ ส่งนักศึกษา

เข้ารับการอบรม

สืบค้นข้อมูลปี 2560 

 
 
 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการของส านักหอสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 
  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักหอสมุด  ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนด
ความเสี่ยงที่เห็นควรให้มีการด าเนินการทั่วทั้งส านักหอสมุดในด้านการด าเนินงาน จ านวน  2  ความเสี่ยง   
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 
ความเสี่ยงท่ี 1   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร   ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดหาทรัพยากรสารสเทศ  โดยให้
ทางคณะฯ  มีส่วนร่วมเป็นผู้คัดเลือกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งพบว่า 
 

ความเสี่ยงที่ 1 2556 2557 2558 2559 2560 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อความต้องการของหลักสูตร 

(เพิ่มขึน้)   
10.33 % 

(เพิ่มขึน้)   
26.23 % 

(เพิ่มขึน้)   
20.77 % 

(เพิ่มขึน้)   
8.28 % 

(เพิ่มขึน้) 
2.16 % 

 
  ซึ่งหากพิจารณาแล้ว  จะเห็นว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น  มีจ านวนการจัดหาที่
เพิ่มขึ้นทุกปี  อย่างไรก็ตามยังคงต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป  เนื่องจากการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น  เป็นภาระงานหลักของส านักหอสมุดที่ต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา  ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรใหม่  ๆ  ส านักหอสมุดจ าเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องและเหมาะสม
เพียงพอต่อการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่เปิดใหม่  ตลอดจนหลักสูตรและสาขาเดิมให้เพียงพอและ
ตรงต่อความต้องการ   และทีส่ าคัญทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  มีราคาสูงขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูล  ซึ่งอาจท าให้เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ  หรืองบประมาณอาจ
ถูกจ ากัดในจ านวนเท่าเดิม  หรือลดลง 
 
การระบุปัจจัยเสี่ยง   ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความต้องการ   คือ 



ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  มีราคา
สูงขึ้นทุกปี 

 ทางคณะฯ /หลักสูตร  ไม่มีการคัดเลือกหรือแนะน า
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านักหอสมุด 

 

 ขาดการประสานงานอย่างต่อเน่ืองระหว่าง
ส านักหอสมุด และคณะฯ /หลักสูตร 

 

 งบประมาณมีเท่าเดิม / ลดลง / หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
 
ความเสี่ยงท่ี  2    ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51   
   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการมีค่าเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.51  ซึ่งพบว่า 

ความเสี่ยงที่ 1 2556 2557 2558 2559 2560 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.51 

3.92  3.95 3.91 3.96 3.93 

 
                       ซึ่งหากพิจารณาแล้ว  จะเห็นว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
มากกว่า  3.51  ในแต่ละปี  อย่างไรก็ตามยังคงต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป    
เน่ืองจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิดค่าเฉลี่ยโดยรวม  แต่หากมาดูเป็นรายด้านซึ่ง
ส านักหอสมุดมีการส ารวจความพึงพอใจเพื่อให้ครอบคลุมในรายด้านได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ  ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล    ด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ได้ตรงต่อความต้องการ  และ
ครอบคลุมภาระหลักในด้านต่าง ๆ ของส านักหอสมุด  ให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ผลการส ารวจจะพบว่า  จะมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ก็ตาม  
ส านักหอสมุดยังคงให้ความส าคัญ  เพราะความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับ  ปัจจัยหลายประการ  
การระบุปัจจัยเสี่ยง   ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่  2   ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการมีค่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51   คือ 
 
 



ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ / 
ไม่ทันสมัย 

 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของปัจจัยเกื้อหนุน
ทางการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ให้บริการ  มีสภาพเก่า 
 สถานที่  สิ่งแวดล้อม  ไม่ทันสมัย 
 ผู้ให้บริการ 
 
 



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

 ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

 1. การจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศให้

ครอบคลุม

สาขาวิชา/

หลักสูตรที่เปิด

ด าเนินการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศได้

ไม่ครอบคลุม

และเพียงพอต่อ

ความต้องการ 

 1. ร่วมมือกับสาขาวิชา/
หลักสูตรในการด าเนนิการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ครอบคลุม                       
2. บอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้  
3.ประสานงานในเรื่องความ
ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน 
4. ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนและนักวิจัยทีผ่ลิตผล
งานวิชาการเพื่อขอบริจาค
เข้าห้องสมุด                      
5.ขออนุมัตเิพิ่มงบประมาณ

2x4 

(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

 

8 

(8) 
((8)) 
(((8))) 

 

- ประชาสัมพันธ์

การใช้ความ

ร่วมมือของ

เครือข่ายการยืม

ระหว่างห้องสมุด 

แผนก

เทคนิค

และ

บริการ 

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 

(((2x4))) 

 

4 
  (4) 

((4)) 

(((8))) 

-มีการจัด หา
หนังสือ วารสาร  
ส่ือโสตทัศน์ 
หนังสือพิมพ์   
ปี 2557 จ านวน 
5,951 รายการ                  
ปี 2558 จ านวน
6,800 รายการ 
ปี 2559  จ านวน 
4,208  รายการ 
ปี 2560  จ านวน 

5,503  รายการ 
 - มีการบอกรับ
ฐานข้อมูล                  
ปี 2557 จ านวน               

 



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

ในการจัดซื้อเมื่อมีการเปิด
หลักสูตรใหม ่                               
6.มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับจ านวน
คณะและหลักสูตร  
 7.ก าหนดแผนการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ       

8.ประสานงานไปยังคณะ /

หลักสูตรต่างๆ ช่วย

พิจารณาคัดเลือกทรัพยากร

สารสนเทศเข้าห้องสมุด

อย่างต่อเนื่อง 

 9.ท าความร่วมมือในการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกันกับห้องสมุดทั้งที่

11 ฐาน  
ปี 2558 จ านวน                
12 ฐาน 
ปี 2559 จ านวน 

13 ฐาน 

ปี 2560 จ านวน 
14 ฐาน 
 -มีการยืมระหว่าง
ห้องสมุด                
ปี 2557 จ านวน    
31รายการ              
ปี 2558 จ านวน    
41 รายการ 
ปี 2559  จ านวน 37.
รายการ 
ปี 2560  จ านวน 
264 รายการ 



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

เป็นเอกชน  และรัฐ 

10. เข้าร่วมเครือข่ายความ

ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ 

เพื่อสามารถใช้ทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มขึ้น (เช่น 

เครือข่าย TU-ThaiPul) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

- มีการจัดสรร
งบประมาณให้แต่
ละคณะโดยใชค้่า 
FTES  ของ
นักศึกษาแต่ละคณะ   
มาค านวณ                
- มีการใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้น  
ปี 2557 เพิ่มขึ้น 
11.25 %               
ปี 2558 ลดลง  
0.18 %   

ปี 2559 ลดลง  
12.17 % 

ปี 2560 ลดลง  
3.10 % 
 



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารอ้างองิ   
1.เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประจ าปี 2560      
 2.เอกสารการจัดหา
ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์
ประจ าป ี2560 
3. แผนการจัดหา 
ทรัพยากร
สารสนเทศประจ าปี 
2560 
 

2.ความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ต่อการ

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ

1.มีการส ารวจความพึง
พอใจต่อผูใ้ช้บริการทุกปี

1x4 
(1x4) 

4 
(4) 

- ปรับปรุง
คุณภาพในด้านที่

แผนก
บริการ 

1x4 
(1x4) 

4 

(4) 
มีการส ารวจความ
พึงพอใจทุกปีและ

 



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

บริการมีค่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

ต่อบริการมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
3.51 

การศึกษาในบริการด้าน
ต่างๆ       
2.มีการปรับปรุงบริการแก่
ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ตามที่มี
ข้อเสนอแนะ                   
3.มีการศึกษาดูงานเพื่อ
เปรียบเทียบและน าแนวคิด
ต่างๆ จากหน่วยงาน/
สถาบันภายนอกอื่นๆ มา
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริการให้ดขีึ้น 
4. ด าเนินการปรบัปรงุใน
ข้อที่มคีวามพึงพอใจไม่ถึง  
3.51       
 5. ปรับปรงุคุณภาพในด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
ด้านเครือ่งมือและอปุกรณ์  

((1x4)) 
(((2x4))) 

 

((4)) 
(((8))) 

 

มีผลค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 

((1x4)) 
(((1x4))) 

 

((4)) 
(((4))) 

 

น าผลที่ได้มา
ปรับปรุงในข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 
ผลส ารวจปี 2557 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  

= 3.95 

ส าหรับผลส ารวจ
ในปีการศึกษา 2558 
= 3.91 

-ผลการส ารวจปี
การศึกษา 2559  
= 3.96 

-ผลการส ารวจปี
การศึกษา 2560 

= 3.93 

 เอกสารอ้างองิ                 
เอกสารสรุปการ



                                                                    แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ส านักหอสมุด  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 ล าดับ ส ารวจความพึง
พอใจปีการศึกษา  
2560 

 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

ตารางท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอื่น ๆ และการควบคมุภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ  ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

การ
ด่าเนินงาน 

1.การบริการ
ยืม-คืน 

ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ข้อมูลการยืม-คืน
ของผูใ้ช้ผิดพลาด 

1.จัดท่าคู่มือการปฏิบัตงิานเพื่อเปน็แนวทางในการ  
   ปฏิบัติงานของบุคลากร       
 2. ตรวจสอบแก้ไขทนัที   ผิดพลาดใหผู้้ใช้ทนัททีี่
ทราบ 
  3. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏบิัติงานทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏบิัตงิาน 
 4.ประชุมบคุลากรผู้ปฏบิัติงานเพือ่ทราบปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน  
 5.จัดอบรมช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับระบบการปฏบิัติงาน
เพื่อทบทวนขัน้ตอนการท่างานอย่างต่อเนื่อง     

1x4 
(1x4) 

((1x4)) 
(((1x4))) 

แผนกบริการ 100% 
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 
 

มีการปรับปรงุคู่มือและ
อบรม ช้ีแจงบุคลากรเพื่อ
ทราบขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานโดยทั่วกัน                    
เอกสารอ้างอิง  
  1. คู่มือปฏบิัติงานการ
ให้บริการยืม-คืน 

 2.การบริการ
การอ่าน 

 

1.จัดเรียง
ทรัพยากร
สารสนเทศบนชั้น
ไม่ถูกต้อง 
 
 

1. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการตรวจช้ันเพื่อความถูกต้อง 
2. มีบริการช่วยค้นหาหนังสือ/วารสาร/บนช้ันให้ กับ
ผู้ใช้ในกรณีหาไม่พบ 
3. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการตรวจช้ันเพื่อความถูกต้อง
ทุกวัน 

2x2 
(2x2) 

((2x2)) 
(((2x2))) 

 
 

แผนกบริการ 23  เล่ม 
(38 เล่ม) 

((74 เล่ม)) 
(((62 เล่ม))) 

 

-มอบหมายภาระงานให้
มีผู้รับผดิชอบโดยตรง   
-เก็บสถิติการหาหนังสือ
ไม่พบและมีการร้องขอ
ไว้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏบิัติงาน 

   2. ผู้ใช้บริการ 1.ปฐมนิเทศการใชห้้องสมุดทุกตน้ปีการศึกษา  1x3 แผนกบริการ     65  สาขา 2017 มีการจัดปฐมนเิทศการ



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

ขาดทักษะการใช้
ห้องสมุด 

2.ปฐมนิเทศการใชห้้องสมุดอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา 
 

(1x3) 
((1x3)) 

(((1x3))) 
 

 
 
 
 
 
 

ราย 
   (53  สาขา 2362 
ราย) 
 ((56 สาขา 2833 
ราย)) 
((( 60 สาขา 2931
ราย))) 
  

   

ใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง             
เอกสารอ้างอิง  
1.เอกสารการสรุปการ
ปฐมนิเทศประจ่าป ี2560 

 3.การบริการ
อ้างอิง และช่วย
ค้นคว้า 

1 ผู้ใช้ขาดทักษะ
วิธีการสืบค้น
ฐานข้อมูลและ
แหล่งอ้างอิง 
 
 
 
 
 
2 ฐานข้อมูลที่มี

1. จัดให้มีการปฐมนเิทศการใช้และแนะน่าวิธีการ
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ทีห่้องสมดุบอกรับแก่อาจารย์
และนักศึกษา    
2.จัดให้มีการอบรมแนะน่าการใชฐ้านข้อมูลแก่อาจารย์
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3.จัดท่าคู่มือแนะน่าการใช้ฐานขอ้มูลต่างๆ  
 4. มกีารด่าเนินการตามมาตรการที่วางไว้ให้เข้มขึ้น 
 
 
1.บอกรับฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมสหสาขาวิชาให้เกิด

1x3 
(1x3) 

((1x3)) 
(((1x3))) 

 
  

 
 
 

1x3 

แผนกบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 8 ครั้ง 
330 คน  

    (8 ครั้ง 205 
คน) 
((16 คณะ2
หน่วยงาน)) 
((22 คณะ 7 
หน่วยงาน)) 

  
    

1.อบรมการใช้
ฐานข้อมูลให้แก่อาจารย์
และนักศึกษา 
2.มีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อ
ฐานข้อมูลเพิ่มจากปทีี่
ผ่าน 
 2559 ลดลง 10.16 %  
ปี 2560 10.81 % 
3.มีการสร้างเครือข่าย



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

ให้บริการไม่
ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา/
หลักสูตรที่เปิด
สอน 

การใช้ที่หลากหลาย           
  2.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพือ่บอกรับฐานข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
  3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่การยืมระหว่าง
ห้องสมุด 

(1x3) 
((1x3)) 

(((1x3))) 
 

แผนกเทคนคิ  
 
 
 

14 ฐาน 
(13 ฐาน) 

((13 ฐาน)) 
 (((11 ฐาน)))     

ความร่วมมือในกลุ่มของ
ห้องสมุดทัง้รัฐและ
เอกชน                         
เอกสารอ้างอิง 
 1.เอกสารการจัดสรร
งบประมาณทรัพยากร
สารสนเทศประจ่าปี 
2560   
 2.เอกสารการประชุม
กลุ่มความร่วมมือ     
3. สรุปผลการยืม
ระหว่างห้องสมุดกลุ่ม 
TU Thaipul 

  3. การใช้
ฐานข้อมูลไม่ถึง
ร้อยละ 80 

1. ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ 
2. จัดกิจกรรม อบรมแนะน่าเพื่อส่งเสริมการใช้ 
3. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการใชอ้ย่างต่อเนื่อง 
4. จัดอบรมเฉพาะกลุ่มตามสาขาวิชา และคณะ 

1x4 
(1x4) 

((1x4)) 
(((2x4))) 

 

แผนกพัฒนา
และแผนก

บริการ 

100% 
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 

ปี 2558 รวม  
3,712,310  ครั้ง  
ปี 2559 รวม 6,814,562  
ครั้ง 
ปี 2560 รวม 688,302  
ครั้ง 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

(ฐาน EDS เก็บสถิติแบบ
ใหม่) 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารการจัดสรร
งบประมาณทรัพยากร
สารสนเทศประจ่าปี 
2560  
2.เอกสารการประชุม
กลุ่มความร่วมมือ 

 4.ระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัต ิ

1.   ระบบ
เครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตของ
มหาวิทยาลัยไม่
เสถียร   

  1. มีการบันทึกการปฏิบตัิงานทีเ่กี่ยวข้องกับระบบ
ห้องสมุดอัตโนมตั ิ
   2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เมื่อเกิด
ปัญหา   
  3. สังเกตและตรวจสอบการท่างานของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสม่่าเสมอเพื่อรายงานให้
ศูนย์ ICT 
  4. อบรมบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานในระบบฯ อย่าง
สม่่าเสมอ 
 5. เปลี่ยน Gateway ตั้งแต่เดือน เมษายน 2552 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 
(((2x3))) 

 

แผนกพัฒนา 100% 
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 

เอกสารอ้างอิง    
 1.บันทึกการแจง้ปัญหา
ของระบบเพื่อแจ้งแก่
เจ้าหน้าที่ศนูย์
คอมพิวเตอร ์



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

6. ในปี 2557 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งมหาวิทยาลัย ท่าให้มี
ความคล่องตัวมากขึ้น  

  2.   เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายมีความจุไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
3.บริษทัผูดู้แล
หยุดการพัฒนา
ระบบ 
 

1. เพิ่มสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มคีวามจุ
เพิ่มขึ้น  
 2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นให้รองรบัข้อมูลจ่านวนมาก 
3.จัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่เมื่อปี 2555 
4.ส่านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนการ
ให้บริการเป็น Cloud  Server เมื่อปี 2560 
 
1.มีผู้ดูแลระบบย่อยต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น     
2.ศึกษาระบบห้องสมุดอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือก 
3.ศึกษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตอิื่นๆ 
4.จัดท่าแผนด่าเนินการจัดหาระบบใหม่มาทดแทน 
5.  จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมตัิใหม่ เมื่อปี 2559 
6. .เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ Aleph  ส่าหรับ
ปฏิบตัิงานและให้บริการแทนระบบห้องสมุดเดิม            
เมื่อปี 2560  

2x3 
((2x3)) 

(((2x3))) 
((((2x3)))) 

 
 
 
 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 
(((2x3))) 

 

 
แผนกพัฒนา 

100% 
((100%)) 
((100%)) 

(((100%))) 
 
 
 
 
 
 

100 % 
(-) 

((-)) 
(((-))) 

 

เอกสารอ้างอิง   
-ส่าเนาเอกสารการใช้ 
Cloud Server ของส่านัก
บริการเทคโนโลย ี
 
 
 
เอกสารอ้างอิง   
1.เอกสารการใช้
งบประมาณของแผนก
พัฒนาประจ่าปี 2559 
2.เอกสารการพิจารณา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
3.เอกสารตรวจรับระบบ 

4..เอกสารการใช้
งบประมาณของแผนก



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

 พัฒนาประจ่าปี 2560 
 5.เครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการ 

1. มีเครื่องที่
ให้บริการผูใ้ช้ไม่
เพียงพอ 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเ์พิ่มเตมิ       
2.  ขออนุมัติงบประมาณในการจดัซื้อเพิ่มเติม 
3.  ผู้ใช้สามารถน่าอุปกรณ์ของตนเองมาใช้ภายใน
ห้องสมุด 
4. เพิ่มจุด Wifi ทุกพื้นที่ในอาคารส่านักหอสมุด 
 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 
(((2x3))) 

 

แผนกพัฒนา 100% 
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 

ในปี 2557 มีการเพิ่มจุด
เชื่อมต่อเครอืข่ายภายใน
ห้องสมุดเป็นจ่านวน 24 
จุด ผู้ใช ้
สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ ถึง 1,200 
คน 
ในปี 2558 ส่านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การขยายจุด Wifi  เพิ่ม
เป็น 9 จุด สามารถ 
รองรับการเชื่อมต่อได้ 
450 เครื่อง 
-ในปี 2559 มีบริการจุด
เชื่อมต่อเครอืข่ายภายใน
ห้องสมุดเป็นจ่านวน 28 
จุด ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ ถึง 1,400 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

คน 
 6.บุคลากรด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
 
 
 

 1.ขาดบคุลากรที่
เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยเฉพาะ 
 
 
 

1.ส่งบุคลากรผู้รบัผิดชอบเข้าอบรมเรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศ     

2.มีการประสานงานกับเจ้าหน้าทีศู่นย์คอมพิวเตอร์ใน

กรณีที่เกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได ้

3.จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประจ่าส่านักหอสมุด 
 

2x2 
(2x2) 

((2x2)) 
(((3x2)) 

 

แผนกพัฒนา 
 
 

- 
(-) 

((-)) 
(((-))) 

 

เอกสารอ้างอิง                
1.เอกสารการใช้
งบประมาณของแผนก
พัฒนาประจ่าป ี2555 
2.เอกสารเทคโนโลยี
สารสนเทศของแผนก
พัฒนา ประจ่าป ี2559 
 
-ในปี 2558 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรของห้องสมุดที่
ดูแลไอที ได้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้
เพิ่ม 

  7.มาตรการ
ป้องกันน้่าท่วม 
 

 ภาวะน้่าท่วมผู้ใช้
ขาดโอกาสในการ
ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่างๆที่

1.จัดช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่านักหอสมุด
เพื่อแจ้งแก่ผูใ้ช้ตลอดเวลาได้แก่ face book, E-mail  
2.ท่าการเช่าโฮสต์จากภายนอกเพื่อท่าเปน็โอมเพจ
ส่ารองให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลของส่านักหอสมุดได ้

       2x4 
(2x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

  
ส่านักหอสมุด 

 

100%  
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

มาตรการป้องกันน้่าท่วม
มหาวิทยาลัยไม่มีความ
เสี่ยง 
เอกสารอ้างอิง 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

ให้บริการ  
 

  
 

   -แผน BCP ของ
ส่านักหอสมุด 

 8.ทักษะ 
ภาษาอังกฤษ/
ต่างประเทศของ
บุคลากร 
 

บุคลากรขาด 
ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

1.  จัดโครงการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในโครงการ 
RSU Love to Listen โดยให้บคุลากรเข้าร่วมโครงการ
ทุกคนตลอดปีการศึกษา 2555 
2.จัดให้มีโครงการอื่นๆ  เพื่อการส่ือสารการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
3. ให้บคุลากรทุกคนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
4.จัดให้บคุลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาส่าหรับบุคลากรส่านักหอสมุด 
หลักสูตร ENG1 : ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับแขก
ต่างชาติ ของ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  
-ท่าการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบทลงโทษ 

3x3 
(3x3) 

((3x3)) 
(((3x3))) 

แผนกพัฒนา 
 

 
100%  

(100%) 
((100%)) 

(((100%))) 
 

ในปีการศึกษา 
2560  มีการอบรม การ
ใช้ภาษาอังกฤษจ่านวน  
13 คน 
เอกสารอ้างอิง 
- บทเรียนการฝึก
ภาษาอังกฤษที่ใช้ 
ในโครงการของศูนย์การ
แปลและบริการทาง
ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 

 9.ทรัพยากร
สารสนเทศของ
ห้องสมุดสูญ
หาย 

1.มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตรง
บริเวณทางออก                 
2.มีระบบตรวจจับ

  2x3 
(2x3) 

 ((2x3)) 
(((2x3))) 

แผนกบริการ 
 
 
 

 (1) 
(-) 

((-)) 
(((-))) 

-ในปี 2558-2559 ไม่มี 
เหตุการณ์นักศึกษาขโมย
หนังสือ 
-ในปี 2560 มีเหตุการณ์



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

 ป้องกันการขโมย
หนังสือ              
3.มีระบบประตู
ทางเข้าอัตโนมัติ
เพื่อตรวจสอบผู ้
เข้าใช้            
4. ท่าการ
ประชาสัมพันธ์
เตือนผูใ้ช ้                           
5. มีกฎระเบียบ
เข้มงวดลงโทษ
ส่าหรับผู้ทีเ่ข้ามา
ขโมยทรัพยากร 
สารสนเทศ หรือ 
 ของมีค่าของผู้ใช้ 
               

   นักศึกษาศึกษาขโมย
หนังสือ 
1 ราย 

 10. การจัดหา
เอกสาร
จดหมายเหต ุ

1.ได้รับเอกสาร
จดหมายเหตุไม่
ครบทุกหน่วยงาน      

1.ท่าบันทึกเพื่อติดตามเอกสารไปยังคณะต่าง ๆ 
2. ติดตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ส่านักงาน
อธิการบดี ส่านักงานวิชาการ 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 

แผนก
จดหมายเหต ุ

100%  
(100%) 

((100%)) 

ในปีการศึกษา 2557 
ได้รับเอกสาร 72 รายการ 
ในปี 2558 ได้รับเอกสาร 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

 
 

2. บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยขาด
ความรูเ้รือ่งจดหมาย
เหต ุ
 

-ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อให้
ความรู้เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง 

(((2x3))) 
 
 

(((100%))) 
 

 

61 รายการ 
ในปี 2559 ได้รับเอกสาร 
109รายการ 
ในปี 2560ได้รับเอกสาร 
342รายการ 
เอกสารอ้างอิง 
-ฐานข้อมูลจด 
หมายเหต ุ
-ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง
ส่ือต่างๆ เช่น จดหมาย
ข่าวเว็บไซต์  และ 
Facebook ส่านักหอสมุด 
 
 

 11.การละเมิด
กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ 

1.1 มีการท่าซ่้า
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
1.2 บคุลากร

- มีประกาศแจ้งเตอืนให้ผู้ใช้ทราบเรื่องการท่าซ่้า   
 ทรัพยากรสารสนเทศ 
-มีการก่าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด่าเนินการเรื่องการ
ท่าซ่้าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเปน็แนวทางในการ

1x5 
(1x5) 

((1x5)) 
(((1x5))) 

ส่านักหอสมุด 
 
 
 

      100 %  
(100 %) 
((100%)) 

(((100%))) 

เอกสารอ้างอิง   
 - เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ/การท่าซ่้า 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

ผู้ปฏบิัติงานขาด
ความรู้เรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

ปฏิบตัิที่ถูกต้อง 
-มีคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมส่าหรับ
บรรณารักษ์ และห้องสมุด เพื่อเปน็มาตรฐานในการไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
1. ให้ความรู้โดยจัดส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม เรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ ์  
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ประชุมบคุลากรเพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบัต ิ
ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
4. บรรณารักษ์ทุกคนได้รบัความรู้เพิ่มเติมเรือ่ง 
กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
  
 

2x4 
(2x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

100%  
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

-คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์
ที่เปน็ธรรมส่าหรับ
บรรณารักษ์และ
ห้องสมุด  โดย กรม
ทรัพย์สินทางปญัญา  ป ี
2559 
เอกสารอ้างอิง  
 1.เอกสารอบรมเรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

 12.ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. ทรัพยากร
สารสนเทศของ
ห้องสมุดสูญหาย 
 

1.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรงบริเวณทางเข้าออก            
2.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตามห้องอ่านชั้น 
ต่าง ๆ 
3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มจา่นวนให้มากขึ้น 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบไดท้ั่วถึงทุกบรเิวณ  
4.   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้ 
5. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ่าตึก เดิน 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 
(((2x3))) 

 

แผนกบริการ 100%  
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 

-ตั้งแตป่ี 2557-ปี 2559
ไม่ปรากฏเหตุการณ์
นักศึกษาขโมยหนังสือ 
-ปี 2560 มีนักศึกษา
ขโมย 1 ราย 
 



 

มาตรการเฝ้าติดตามปจัจัยที่มคีวามเสี่ยงต่่า ส่านักหอสมุด 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง/ปัจจัย 
เสี่ยง 

มาตรการเฝ้าติดตาม (monitor) 
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เจ้าของความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

ตรวจตรา 
  2.ทรัพย์สินของ

ผู้ใช้ถูกขโมย
ภายในห้องสมุด/
เกิดความไม่
ปลอดภัยกับผู้ใช ้

1. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรงบริเวณทางเข้าออก            
2. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตามห้องอ่านชั้น
ต่างๆ 
3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มจา่นวนให้มากขึ้น 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบไดท้ั่วถึงทุกบรเิวณ  
4.   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้ 
5. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ่าตึก เดิน
ตรวจตามช้ันต่างๆ เป็นประจ่าทุกวัน 

    2x4 
(2x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

 
 

 
 

แผนกบริการ 

100%  
(100%) 

((100%)) 
(((100%))) 

 
 

-ในปี 2557 มีเหตุการณ์ 
Tablet ของนักศึกษาหาย 
-ในปี 2558 -ปัจจุบนัไม่
ปรากฏเหตุการณ์ 
เอกสารอ้างอิง 
1. บันทึกหลักฐานข้อมูล
ที่ผู้ใช้แจ้งของหาย 
2. บันทึกหลักฐาน
เหตุการณ์ที่เกดิเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร 

 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการท่ัวท้ังองค์กรของ  
ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ความเสี่ยงท่ี 4  คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่เกิดขึ้นแก่     

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน คือ   

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
จริยธรรมทำงวิชำกำรด้ำนกำรขอทุนวิจัยและกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

-มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภำพของ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยและต้นฉบับบทควำมก่อน
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ให้ผู้เขียนเซ็นรับรองเพื่อรับผิดชอบในผลงำนของ
ตนเอง 

- 

 

ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI4.1 จ านวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

ของนักศึกษาและบุคลากร ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

KRI 4.1 2559 2560 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำและบุคลำกร 

2 0 

 

 

 

 

 

 

 



ความเสี่ยงท่ี 6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต 

กำรระบุปัจจัยเสี่ยง ส ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภำยในและบริเวณใกล้เคียง

มหำวิทยำลัยรังสิต ที่เกิดขึ้นแก่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน คือ   

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
ควำมปลอดภัยของทรัพย์สินภำยในหน่วยงำน 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

-ล็อคประตูส ำนักงำน   ทุกคร้ังที่ไม่มีบุคลำกรอยู่ใน
ส ำนักงำน 
-เก็บทรัพย์สินมีค่ำไว้ในที่ปลอดภัย 

 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลอันตรำยต่อ

ชีวิตและควำมปลอดภัย 

 

ควำมปลอดภัยในเร่ืองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

-ใส่รหัสล็อคคอมพิวเตอร์ 
-มีกำรส ำรองข้อมูล 

 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลอันตรำยต่อชีวิต

และควำมปลอดภัย 

 

 

ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI6.1 จ านวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

KRI 6.1 2559 2560 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงด้ำน

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

0 0 



ตารางท่ี 1  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7  ความเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการท่ัวทั้งองค์การในปี 2560  

ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้านกฎระเบียบ 
ความเสี่ยงท่ี 4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

60 
(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการเพ่ิมเติม) 

60 
(59) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

4.1 จริยธรรมทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรขอทนุวิจัยและ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร 

4.1.1 มีผูท้รงคุณวุฒิ
กล่ันกรองและตรวจสอบ
คุณภำพของข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยและ
ต้นฉบบับทควำมก่อน
ตีพิมพ์เผยแพร ่
4.1.2 ให้ผู้เขียนเซ็น
รับรองเพื่อรบัผดิชอบใน
ผลงำนของตนเอง 
4.1.3  ท ำบนัทึกแจง้ให้
ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ
และว่ำกล่ำวตักเตือนใน
กรณีที่พบกำรผิด

1 x 5 
(2 x 5) 

5 
(10) 

 ปนัดดำ/ 
เบญจพร 

1 x 5 
(1 x 5) 

5 
(5) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2560 
จ ำนวนผลงำนที่เข้ำ
ข่ำยผิดจริยธรรมทำง
วิชำกำร จ ำนวน 0
เรื่อง 
ปี 2559 
จ ำนวนผลงำนที่เข้ำ
ข่ำยผิดจริยธรรมทำง
วิชำกำร จ ำนวน 2 
เรื่อง 
 
ระดับควำมรุนแรง 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

60 
(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการเพ่ิมเติม) 

60 
(59) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

จริยธรรมทำงวิชำกำร 
 
 
 

เกิดควำมเสื่อมเสีย
ต่อช่ือเสียงของคณะ/
มหำวิทยำลัย 
 

 

 
ด้านการด าเนินการ 
ความเสี่ยงท่ี 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

60 
(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการเพ่ิมเติม) 

60 
(59) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

6.1 ควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภำยในหน่วยงำน 

6.1.1 ล็อคประตู
ส ำนักงำนทุกครั้งที่ไม่มี
บุคลำกรอยู่ในส ำนักงำน 

1 x 4 
(1 x 4) 

4 
(4) 

 ศสพ. 1 x 4 
(1 x 4) 

4 
(4) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2560 
จ ำนวนเหตุที่ไม่พึง

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

60 
(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการเพ่ิมเติม) 

60 
(59) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

6.1.2 เก็บทรัพย์สินมีค่ำ
ไว้ในที่ปลอดภัย 
 
 

ประสงคท์ำงด้ำน
ควำมปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 
จ ำนวน 0 ครัง้ 
ปี 2559 
จ ำนวนเหตุที่ไม่พึง
ประสงคท์ำงด้ำน
ควำมปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 
จ ำนวน 0 ครัง้ 

 

ระดับควำมรุนแรง 

สำมำรถจัดกำรได้

ภำยใน 

6.2 ควำมปลอดภัยใน 
เรื่องข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ 

6.2.1 ใส่รหัสล็อค
คอมพิวเตอร ์
6.2.2 มีกำรส ำรองข้อมูล 

 1 x 4 
(1 x 4) 

4 
(4) 

 ศสพ 1 x 4 
(1 x 4) 

4 
4 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 

จ ำนวนเหตุที่ไม่พึง

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

60 
(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
(มาตรการเพ่ิมเติม) 

60 
(59) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ประสงคท์ำงด้ำน

ควำมปลอดภัยใน

ด้ำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

จ ำนวน 0 ครัง้ 

ปี 2559 

จ ำนวนเหตุที่ไม่พึง

ประสงคท์ำงด้ำน

ควำมปลอดภัยใน

ด้ำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

จ ำนวน 0 ครัง้ 

ระดับควำมรุนแรง 

 สำมำรถจัดกำรได้

ภำยใน 

 



หมายเหตุ    1. คณะวิชาด าเนินการในทุกความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ฝ่าย/หน่วยด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  2. โอกาสเกิดXผลกระทบ ให้ระบุเป็นระดับตัวเลขท่ีแสดงการคูณกันให้ตรงกับความหมาย โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 5 ให้ระบุเป็น 2x5 

  3. ระดับความเสี่ยง ให้ระบุเป็นผลลัพธ์ของการคูณของโอกาสเกิดและผลกระทบ เช่น 2x5 ให้ใส่ว่า 10 

4. KRI ย่อมาจาก Key Risk Index เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงยังมีอยู่มากหรือน้อย 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 
 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิ่มเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 

4. การพัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
4.2 การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์      
(กลยุทธ์  มรส.      
ที่ 4.2) 

1. มีระบบ

และกลไกการ

จัดการความรู้

จากงานวิจัย

และงาน

สร้างสรรค์ 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
1.พัฒนาระบบการ
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทีข่อทนุ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในวารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. พัฒนาวารสารพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานในระดบัชาต ิ
3. สร้างระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

2 x 4 
(2 x 4) 
((2 x 4)) 
(((3x4))) 
((((3x4)))) 

 

8 
(8) 
((8)) 

(((12))) 
((((12)))) 

 

 เบญจพร/
ศสพ. 
 

 

 

 

2 x 4 
(2 x 4) 
((2 x 4)) 
(((3 x 4))) 
((((3x4)))) 

 

8 
(8) 
((8)) 

(((12))) 
((((12)))) 

 

-วารสารพัฒนาการ

เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยรังสิต

อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 

1 (31 พ.ค.58) 

-วารสารพัฒนาการ

เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยรังสิต

อยู่ในฐาน TCI  

กลุ่ม 2  

-การจัดการความรู้

ด้านการเผยแพร่

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 
 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิ่มเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 

4.ด าเนินการผลักดนัให้มี
การน าผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนเข้า
สู่ระบบการจดัการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
5.ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล
รายช่ือวารสารที่ TCI ให้
การรับรองใหผู้้รับทุนวิจัย
เพื่อพัฒนา การเรียนการ
สอนรับทราบ ซ่ึงจะท าให้
สามารถเข้าถึงแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัยภายนอก 
6.มีนโยบายในการ
สนับสนุนค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้วิจัยที่น าผลงานไป
เผยแพร่/น าเสนอภายนอก

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

www.isdc.rsu.ac.th/

km 

  เอกสารอ้างอิง 

1) เล่มวารสาร

พัฒนาการเรียนการ

สอนมหาวิทยาลยั

รังสิต 

2) สามารถ
ตรวจสอบรายช่ือ
โครงการวิจัยที่
ได้รับทนุสนับสนุน
จาก ศสพ. ได้ที่ 

http://www.isdc.rsu.ac.th/km
http://www.isdc.rsu.ac.th/km


 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 
 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิ่มเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 

สถาบัน เว็บไซต์  
http://isdc.rsu.ac.th/
research 
3. ตรวจสอบรายช่ือ
วารสารแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่ TCI รับรองไดท้ี่
เว็บไซต์  
http://www.kmutt.a
c.th/jif/public_html/
list%20journal.php
?branch=H 
4.คู่มือวิจัย 

 

http://isdc.rsu.ac.th/research
http://isdc.rsu.ac.th/research


 

 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้ร่วมกัน

พิจารณาเพื่อก าหนดความเสี่ยงที่เห็นควรให้มีการด าเนินการทั่วทั้งศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

จ านวน 3 ความเสี่ยง คือ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน และ 1 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยมีการวิเคราะห์

ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงท่ี 1 การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ได้รับทุนไม่เสร็จทันตามก าหนดเกิน

กว่า 50% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

         ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1 การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  ผู้

ได้รับทุนไม่เสร็จทันตามก าหนดเกินกว่า 50% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

ความเสี่ยงที่ 1 2556 2557 2558 2559 2560 
การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ได้รับ
ทุนไม่เสร็จทันตามก าหนดเกินกว่า 50% ของจ านวนทุนที่ได้รับ
อนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

50 19 50 47 83.00 

หมายเหต ุปี 2556-2559 ใช้เกณฑ์การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ได้รับทุนไม่เสร็จทัน

ตามก าหนดเกินกว่า 75% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1 การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผู้ได้รับทุนไม่เสร็จทันตามก าหนดเกินกว่า 50% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา คือ 

 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก 

 อาจารย์มีต าแหน่งการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา 

 บางรายวิชามีการเปิดการเรียนการสอน 1 คร้ังต่อปี ท าให้มีปัญหาต่อการเก็บข้อมูล 



 

 

ความเสี่ยงท่ี 2. คณะวิชาจัดส่งแบบถอดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการเผยแพร่งาน วิจัยมายัง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้จ านวนน้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย  

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2 คณะวิชาจัดส่งแบบถอดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านการเผยแพร่งานวิจัย  และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้จ านวนน้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย พบว่า 

ความเสี่ยงที่ 2 2556 2557 2558 2559 2560 
คณะวิชาจัดส่งแบบถอดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการเผยแพร่งานวิจัย และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมายัง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้จ านวนน้อยกว่า 
80% ของเป้าหมาย 

- 75.71 77.14 81.43 94 

หมายเหต ุปี 2557-2559 ใช้เกณฑ์คณะวิชาจัดส่งแบบถอดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ

เผยแพร่งาน วิจัยมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้จ านวนน้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย
(เนื่องจากปี 2560 ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เพิ่มในแผนยทุธศาสตร์ 2560-2564) 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2 คณะวิชาจัดส่งแบบถอดความรู้ด้านการจัดการเรียน

การสอนและด้านการเผยแพร่งาน วิจัยมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้จ านวนน้อยกว่า 80% 

ของเป้าหมาย คือ 

 คณะวิชาไม่ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 ตัวแทนของคณะวิชาที่ส่งมาประชุมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก 

 อาจารย์มีต าแหน่งการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา 

 

 



 

 

ความเสี่ยงท่ี 3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลมากกว่า 20% ของจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

พัฒนาการเรียนการสอนขาดการอ้าง อิงแหล่งที่มาของข้อมูลมากกว่า 20% ของจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่

ละปี พบว่า 

ความเสี่ยงที่ 3 2556 2557 2558 2559 2560 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งมาลงตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารพัฒนาการเรียนการสอนขาดการอ้าง อิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลมากกว่า 20% ของจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่
ละป ี

80 75 65 65.22 54 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งมาลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารพัฒนาการเรียนการสอนขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลมากกว่า 20% ของจ านวน

บทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี คือ 

 ผู้เขียนบทความไม่ศึกษาเร่ืองเกณฑ์การเขียนอ้างอิงข้อมูลตามที่วารสารฯ ก าหนด 

 ผู้เขียนบางคนไม่ให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการจัดท าผลงานวิชาการ 

 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก 

 อาจารย์มีต าแหน่งการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา 

 

 



 
 

                                                                           แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ศนูย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

1.งาน

พัฒนาการเรียน

การสอน 

1.1  การท างาน

วิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียน

การสอนของ

อาจารย์ผู้ได้รับ

ทุนไม่เสร็จทัน

ตามก าหนดเกิน

กว่า 50% * ของ

จ านวนทนุที่

ได้รับอนุมัติ

ทั้งหมดต่อปี

การศึกษา 

1.1.1 มีการท าหนังสือแจ้ง

ไปยังอาจารย์ผู้รบัทนุ

โดยตรง เพื่อติดตามทวง

ถามความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานเมื่อครบก าหนด 

6 เดือน                                                 

1.1.2 ในกรณีที่มีหนงัสือ

ติดตามความก้าวหน้าส่งไป

แล้วอาจารย์ผู้รับทนุเพิกเฉย

จะมีการส่งหนังสือตดิตาม

ไปอีกครั้งโดยส่งผ่าน

คณบดีให้รบัทราบ 

 

3x4 

(2x4) 

((2x4)) 

(((2 x4))) 

((((2x4)))) 

 

12 

(8) 

((8)) 

(((8))) 

((((8)))) 

 

เพิ่มความถ่ีในการ

ติดตามทวงถาม

ความคืบหน้าใน

การด าเนินงาน 

ปนัดดา/

ศสพ. 

2x4 

(2x4) 

((2x4)) 

(((1x4))) 

((((1x4)))) 

 

8 

(8) 

((8)) 

(((4))) 

((((4)))) 

 

*ตั้งแต่ปี 2560 เปลีย่น
เกณฑ์ปัจจยัเส่ียงเป็น
ไม่เสร็จทนัตาม
ก าหนดเกนิ 50% 
ปี 2560 
มีผลงานวิจัยทีเ่สร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 
เวลาคิดเป็นร้อยละ 83 
ปี 2556-2559 เกณฑ์
ปัจจยัเส่ียงไม่เสร็จทนั
ตามก าหนดเกนิ 75% 
ปี 2559 
มีผลงานวิจัยทีเ่สร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 
เวลาคิดเป็น       ร้อย

 



 
 

                                                                           แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ศนูย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

1.1.3 น ารายช่ืออาจารย์ที่

ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนไม่เสร็จทัน

ตามก าหนดแจง้ไปยัง

หน่วยงานผูใ้หทุ้นวิจัยอื่นๆ 

เพื่อป้องกันการให้ทุน

ซ้ าซ้อนแก่ผู้ที่ยังท างานวิจัย

ติดค้าง 

1.1.4 ติดต่อประสาน งาน

กับผู้รับทุนโดยตรง เพื่อเข้า

ไปช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา

ให้สามารถท างานวิจัยได้

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1.1.5 จดัท า Mail Group

ละ 47 
ปี 2558 
มีผลงานวิจัยทีเ่สร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 
เวลาคิดเป็น        ร้อย
ละ 50 
ปี 2557 
มีผลงานวิจัยทีเ่สร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 
เวลาคิดเป็น       ร้อย
ละ 19 
ปี 2556 
-มีผลงานวิจัยที่ไม่
เสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลาคิดเปน็
ร้อยละ 50 
เอกสารอ้างอิง 



 
 

                                                                           แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ศนูย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

ของผูท้ี่ได้รบัทุนเพื่อใช้เป็น

ช่อง ทางในการติดต่อ

ประสานงานและตดิตาม

ความก้าว หน้าของการ

ด าเนินงาน 

 

1) บันทึกข้อความแจ้ง
หัวหน้าโครงการวิจัย 
2) แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของ
การวิจัย (RS1-3) 
3)ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 
เว็บไซต์  
 
http://isdc.rsu.ac.th/re
search 
4)  แบบ ศสพ. RS  1-
4 

 1.2 คณะวิชา

จัดส่งแบบถอด

ความรู้ 

-ใหค้ณะวิชาก าหนดตัว

บุคคลผู้รบัผิดชอบงานด้าน

การจัดการความรู้ของคณะ

2x5 

(2x5) 

((3x5)) 

10 

(10) 

((15)) 

 ศสพ. 1x5 

(2x5) 

((2x5)) 

5 

(10) 

((10)) 

*ตั้งแต่ปี 2560 เปลีย่น
ปัจจยัเส่ียงเป็น 3 ด้าน 
คอื ด้านการจดัการ

 

http://isdc.rsu.ac.th/research
http://isdc.rsu.ac.th/research


 
 

                                                                           แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ศนูย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

- ด้านการจัด 

การเรียนการ

สอน 

-ด้านการเผย 

แพร่งาน วิจัย 

- ด้านศิลป 
วัฒนธรรม* 
มายังฝ่าย

เลขานุการ

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้จ านวน

น้อยกว่า 80% 

ของเป้าหมาย 

วิชาเพื่อความสะดวกในการ

ติดตามและประสานงาo 

-จัดท า Mail Groupของ

ผู้รับผดิชอบการจดัการ

ความรู้ (KM) ของคณะวิชา

เพื่อใช้เปน็ช่องทางส าหรบั

ติดต่อและประสานงาน 

(((3x5))) 

 

(((15))) 

 

(((2x5))) 

 

(((10))) 

 

เรียนการสอน ด้าน
การเผยแพร่งานวจิยั
และงานสร้างสรรค์ 
และด้าน
ศิลปวฒันธรรม 
-ปี 2560  มีแบบถอด
ความรู้  94% 
 
ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 
เป็นปัจจยัเส่ียงด้าน
การจดัการเรียนการ
สอน และด้านการ
เผยแพร่งานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ 
- ปี 2559 มีแบบถอด
ความรู้ 81.43% 



 
 

                                                                           แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ศนูย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

- ปี 2558 มีแบบถอด
ความรู้ 77.14% 
-ปี 2557 มีแบบถอด
ความรู้ 75.71% 
เอกสาร 
-ใบสรุปจ านวนแบบ
ถอดความรู้ที่คณะวิชา
ส่งมายังฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

 



 
 

                                                                                     แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน 

บทความวิจัย
หรือบทความ
วิชาการที่ส่ง
มาลงตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสาร
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ขาดการอ้าง 
อิงแหล่งที่มา
ของข้อมลู
มากกว่า 20% 
ของจ านวน
บทความที่
ตีพิมพ์ในแต่

1.  มีการระบุเกณฑ์การ
จัดส่งต้นฉบับบทความไว้
ในเล่มวารสารอย่างชัดเจน                           
2.  มีการจัดส่งต้นฉบบั
บทความให้ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพก่อน
อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ 
3.เพิ่มจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจประเมิน
คุณภาพบทความจากเดิมที่
มี 1 ท่าน เปน็ 2 ท่าน 
4. ส่งต้นฉบบับทความให้
บรรณารักษ์ผู้เช่ียวชาญท า
การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการอ้างอิงข้อมูลก่อน

2x5 
(2x5) 
((3x5)) 
(((3x5))) 
((((3x5)))) 

 

10 
(10) 
((15)) 
(((15))) 
((((15)))) 

 

ส่งตัวอย่าง
รูปแบบการเขียน
อ้างอิงและบรรณุ
กรรมที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้เขียนเพื่อ
ประกอบการ
ปรับแก้บทความ
ตามค าแนะน า
ของผูท้รงคุณวุฒิ 

เบญจพร/
ศสพ. 

2x5 
(2x5) 
((2x5)) 
(((1x5))) 
((((1x5)))) 

 

10 
(10) 
((10)) 
(((5))) 
((((5)))) 

 

ผลการด าเนินงาน
ในปี 2560 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้ปรบั 
แก้จ านวน  54 % 
ผลการด าเนินงาน
ในปี 2559 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้ปรบั 
แก้จ านวน 65.22% 
ผลการด าเนินงาน
ในปี 2558 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้ปรบั 
แก้จ านวน  65% 

 



 
 

                                                                                     แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

ละป ี ด าเนินการตีพิมพ ์
5.จัดท าเอกสารให้ผูเ้ขียน
บทความเซ็นรับรองเพื่อ
แสดงความรับผดิชอบ
เกี่ยวกับการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลใน
บทความของตนเอง 
6.มีการน าโปรแกรมเข้ามา
ช่วยในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
7.มีการแจ้งเตือนด้วยวาจา
ให้ผูเ้ขียนตะหนักถึงความ
รับผิดชอบในการส่งผลงาน
ของตนเองเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน
ในปี 2557 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้ปรบั 
แก้จ านวน 75% 
ผลการด าเนินงาน
ในปี 2556 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้
ปรับแก้ 80% 
ผลการด าเนินงาน
ในปี 2555 
-มีบทความถูก
ผู้เช่ียวชาญให้
ปรับแก้ 83% 
ค าอธิบาย 
-ในกระบวนการ



 
 

                                                                                     แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

จัดเตรียมบทความ
ก่อนตีพิมพ์ได้มีการ
ส่งต้นฉบบัให้
บรรณรักษ์
ผู้เช่ียวชาญ
ด าเนินการตรวจ 
สอบความถูกต้อง
ของการอ้างอิง
ข้อมูลก่อนการ
ตีพิมพ์ 
-มีการปรับปรุงกระ 
บวนการตรวจสอบ
การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรมตามที่ 
TCI มีหนังสือแจ้ง 
เอกสารอ้างอิง 
1) แบบประเมิน



 
 

                                                                                     แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

คุณภาพบทความที่
ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2) ต้นฉบับบทความ
ที่ผ่านการตรวจ 
สอบจากผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
3) เกณฑ์การจัดส่ง
ต้นฉบบับทความ
ปรากฏในเล่ม
วารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน 
4)บนัทึกข้อความ
ขอเชิญบรรณารักษ์
จากส านักหอสมุด
มาร่วมเป็นทีม
บรรณารักษ ์



 
 

                                                                                     แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ศูนยส์นับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56)))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

5)หนังสือแจ้งผล
การประเมิน
คุณภาพวารสาร 
วิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 
6) เอกสารแบบ
ประเมนิคุณภาพ
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ่าปีการศึกษา 2560 ของ  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

การ

ด าเนินงาน 

1. งานพฒันาการ

เรียนการสอน 

1.1 ไม่สามารถจัด

โครงการฝึก อบรมหรอื

สัมมนาวิชาการเพือ่ให้

ความรูแ้ก่อาจารยใ์น

การพัฒนากระบวน 

การเรยีนการสอนที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญเนื่องจากจ านวน

คนเข้าร่วมน้อยว่า 70% 

ของเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีการท าบันทึกข้อความแจ้งการจัดโครงการไป

ยังทุกคณะวิชาผ่านทางคณบด ีเพื่อประชาสัมพันธ์

การจัดงานและเรียนเชิญอาจารยผ์ูส้นใจสมัครเข้า

ร่วมโครงการ 

2. มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง website 

ของศนูย์สนับสนนุฯ 

3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการโดยแจ้งไปยัง

อาจารย์ผู้สอนบางท่านโดยตรงผ่านทาง e-mail  

4. หาหัวข้อโครงการและวิทยากรที่อยู่ในความ

สนใจของอาจารย์ผู้สอน 

5. มีการร่วมมือกับคณะวิชา/หน่วยงาน ในการจัด

โครงการสัมมนา หรือฝึกอบรมรว่มกัน 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

((((4)))) 

 

 

เบญจพร/ศสพ. 110% 

(110%) 

((80%)) 

((80%)) 

(((88%))) 

 

 

 

1. บันทึกข้อความ

ประชาสัมพันธ ์

2. เว็บไซต์ของ ศสพ. 

3. ส ารวจความต้องการ

ฝึกอบรม 

4. โครงการสัมมนาเรื่อง 

Critical Thinking (ปี 

2555) 

5.โครงการฝึกอบรมเรื่อง

Inquiry Method    (ปี 

2556) 

6. โครงการฝึกอบรมเรื่อง 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

“นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

ยุคใหม่” (ปี 2557) 

7. โครงการเสาวนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กล

ยุทธ์การจัดการเรียนการ

สอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ (ปี 2558) 

8. โครงการอบรมเรื่อง

สอนอย่างไรให้สนุกและ

ได้ผล (Active Learning) 

(ปี 2559) 

  1.2 อาจารย์น า

ความรู้จากประ สบ

การณ์จากการ

บริการวิชา การ 

หรือวิชาชีพ หรือ

การวิจัยมาใช้ใน

1. มีกฎระเบียบการขอทนุวิจัยในการควบคุมให้

ผู้ท าวิจัยน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียน

การสอนในรายวิชาของตนเอง 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

((((4)))) 

 

ปนัดดา/ศสพ. 100% 

(100%) 

((100%)) 

(((100%))) 

((((100%)))) 

 

1. สรุปผลการด าเนินการ

น างานวิจัยไปใช้ 

2. แบบฟอร์ม ศสพ.RS1-

10 



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

การพัฒนา การ

เรียนการสอนได้

น้อยกว่า20%ของ

จ านวน โครงการที่

ได้ รับทุน 

  1.3 ไม่มีแผนแมบ่ท

ทางวิจัยก าหนด

นโยบายและ

แนวทาง การ

สนับสนุนส่งเสริม

การวิจัยงาน

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมที่ชัดเจน

และเป็นรปูธรรม 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของทุนวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันก าหนด

นโยบายและทศิทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมอย่างชัดเจน 

2. ใช้แผนแม่บททางวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

((((4)))) 

 

ปนัดดา/ศสพ. มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

 

 

1. แผนแม่บททางวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. ค าส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการทุนวิจัยฯ 

  1.4 งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่

1. มีการสนับสนุนและผลักดันใหอ้าจารย์ที่ได้รับ

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนน าเสนอ

4 

(4) 

เบญจพร/ศสพ. ปี 2560 

100%(ตีพิมพ์ 19% 

1. วารสารพัฒนาการเรียน

การสอน 



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

ตีพิมพ์เผยแพร่

และ/หรือน าไป ใช้

ประโยชน์ทัง้ใน

ระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาต ิ 

น้อยกว่าร้อยละ 30  

ของจ านวน

โครงการที่ได้ รบั

ทุนวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน(สมศ.2.1.30) 

ผลงานวิจัยในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ

จ านวนทนุที่ได้รบัทนุวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน 

2.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้รับทุนได้รับ

ทราบถึงข้อมูลของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยภายนอก 

3.เฝ้าติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

((4)) 

(((4))) 

((((4)))) 

 

และตีพิมพ์ภายนอก

จ านวน 1 เรื่อง และ

ใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน) 

ปี 2559 

100%(ตีพิมพ์ 

18.75% และตีพิมพ์

ภายนอกจ านวน 4 

เรื่อง และใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการ

สอน) 

ปี 2558   

100% 
(ตีพิมพ์ 30% และใช้

ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน) 

*อยู่ในฐาน TCI  

(กลุ่ม 1) 

2. สรุปผลงานวิจัยที่ได้ทนุ 

และมีการตีพิมพ์ 

3. ใบติดตามการน า

งานวิจัยไปใช้ประโยชน ์



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

ปี 2557   

100% 
(ตีพิมพ์ 15% และใช้

ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน) 

*อยู่ในฐาน TCI   

ปี 2556   

100% 
(ตีพิมพ์ 17.65% และ

ใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน) 

*อยู่ในฐาน TCI  

ปี 2555   

100% 
(ตีพิมพ์ 33.33% และ

ใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน) 



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

ปี 2554   

100% 
(ตีพิมพ์  46.67% 

และใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอน) 

  1.5 มีจ านวน

วารสารพัฒนา การ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ที่เผยแพรใ่นระดับ 

ประเทศ  น้อยกว่า 

2 ฉบับต่อป ี

1. มีการจัดพิมพ์วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิตอย่างต่อเนื่องปลีะ 2 ฉบับ 

(ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฏาคม-ธันวาคม) 

3 

(3) 

((3)) 

(((3))) 

((((3)))) 

 

 

เบญจพร/ศสพ. 2 ฉบับ/ป ี

2 ฉบับ/ป ี

2 ฉบับ/ป ี

2 ฉบับ/ป ี

2 ฉบับ/ป ี

 

 

1. วารสารพัฒนาการเรียน

การสอน 

  1.6  มีการจัด

โครงการฝึก อบรม

เพิ่มพูนทักษะทาง

1. มีการจัดโครงการฝึก อบรมเพิม่พูนทักษะ ทาง

วิชาการ  และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ประมาณ    6-

7 โครงการต่อป ี

6 

(6) 

((6)) 

เบญจพร/ศสพ. 6 โครงการ 

(6 โครงการ) 

((6 โครงการ)) 

1. เอกสารโครงการ

ฝึกอบรมหรือสัมมนาของ 

ศสพ. 



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

วิชาการ  และการ

วิจัย น้อยกว่า 6 

โครงการต่อป ี

2. มีการร่วมมือกับคณะวิชา/หน่วยงานในการจดั

โครงการสัมมนาหรือฝึกอบรมร่วมกัน 

(((6))) 

((((6)))) 

 

 

(((6 โครงการ))) 

((((6 โครงการ)))) 

 

 

  1.7  จ านวนบคุลากรที่

ผ่านการฝึกอบรมใน

วิธีการดูแลและให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

มีจ านวนนอ้ยกว่า 80% 

ของเป้าหมายที่ก าหนด 

1.3.1.มีการจัดโครงการสัมมนา/ฝกึอบรมด้านการ

พัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษาใหแ้ก่คณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยรังสิตเปน็ประจ าทุกป ี

1.3.2. ใหผู้้บรหิารระดบัสูงก าหนนโยบายหรือมี

ค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัง่การให้อาจารย์

ผู้สอน(กรรมการของคณะที่รบัผดิชอบดูแลระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกลุ่มอาจารย์ใหม่ที่มีอายุงาน 

1-2 ปี)เข้าร่วมโครงการ 

1.3.3.ก่อนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้าน

พัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา ทางศูนย์สนบัสนุน

ฯ จะมีบนัทึกข้อความแจง้ไปยังคณะวิชาเพื่อช้ีแจง

ว่าเรื่องนี้เปน็ส่วนหนึง่ของการประกันคุณภาพ

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 
((((6)))) 

 
 

เบญจพร/ศสพ. 

 

86% 
(130%) 
((82%)) 

(((100%))) 
((((88%)))) 

 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
-ปี 2560 จ านวน 86% 
-ปี 2559 จ านวน 130% 
-ปี 2558 จ านวน 82% 
-ปี 2557 จ านวน 100% 
-ปี 2556 จ านวน 88% 
-ปี 2555 จ านวน 92.5% 
-ปี 2554 จ านวน 88.5%  
เอกสารอ้างอิง 
-เล่มสรุปโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ



                                                                                      มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความสี่ยงต่่า  ศูนย์สนับสนนุและพฒันาการเรยีนการสอน  

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
             มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                

หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

ระดับความเสี่ยงปี 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 
((((56))))                                    

เอกสารหลักฐาน 

การศึกษาของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือใหท้างคณะตระหนักถึง

ความส าคัญโดยจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ                                            

1.3.4. ศูนย์สนบัสนุนฯ ร่วมกับส านักงานทะเบียน 

ด าเนินการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏบิัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อ

ปรับปรุงและจัดท าเปน็คู่มือให้ทนัสมัยและใช้

ประโยชน์ไดจ้ริงส าหรบัอาจารยท์ี่ปรึกษาของ

คณะวิชา                                1.3.5. ตรวจสอบผล

คะแนนประเมินระบบอาจารย์ทีป่รึกษาของคณะ

วิชา โดยคณะใดได้คะแนนต่ ากว่า 3.75 ทาง ศสพ.

จะเข้าไปประสานเพื่อจดัโครงการสัมมนา/

ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาให ้

วิชา 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการท่ัวท้ังองค์กรของส านักงานมาตรฐานวิชาการ                                   

ประจ าปีการศึกษา 2560 

ความเสี่ยงท่ี 4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่เกิดขึ้นของส ำนักงำน

มำตรฐำนวิชำกำร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
o กำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ืน 

o กำรแบ่งสัดส่วนผลงำนทำงวิชำกำร 

o แหล่งตีพิมพ์ผลงำนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

ก ำหนด 
 

ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI4.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

บุคลำกร ของส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร 

KRI 4.1 2556 2557 2558 2559 2560 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร 

- 1 1 1 - 

 

ความเสี่ยงท่ี 6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยรังสิต                          

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภำยในและบริเวณใกล้เคียง

มหำวิทยำลัยรังสิต ที่เกิดขึ้นแก่ส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร   

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
o ข้อปฏิบัตสิ ำหรับบุคคลภำยนอก 

 

o สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลอันตรำยต่อชีวิต

และควำมปลอดภัย 
 

ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI6.1 จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ของส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร 

KRI 6.1 2556 2557 2558 2559 2560 

จ ำนวนกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ ไม่พึงประสงค์

ทำงด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- - - - - 



ตารางท่ี 1  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการท่ัวทั้งองค์การในปีการศึกษา 2560 

ของส านักงานมาตรฐานวิชาการ 
 

ด้านกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงท่ี 4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- กำรคัดลอกผลงำนทำง

วิชำกำรของผู้อื่น 

- กำรแบ่งสัดส่วนผลงำน

ทำงวิชำกำร 

ภายนอก 
- แหล่งตีพิมพ์ผลงำนไม่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 
- ใช้โปรแกรมช่วยใน
กำรตรวจกำรคัดลอก
ผลงำนทำงวิชำกำร 
- ต้องมีหลักฐำนกำรมี
ส่วนร่วมในผลงำนทำง
วิชำกำร 
- หลักฐำนกำรตีพิมพ์
ผลงำน  หลักฐำนจำก
วำรสำร หรืองำนประชุม
ทำงวิชำกำร 

 
2 x 5 

 
10 

 
- ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรที่วำงไว้อย่ำง
เข้มงวด 

 
ผอ. 

 
1 x 5 

 
5 

KRI4.1 จ ำนวนกำร

เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึง

ประสงคท์ำงด้ำน

คุณธรรม จริยธรรม

ของบคุลำกร 

จ ำนวน 1 ครั้ง 

ระดับควำมรุนแรง 

O สำมำรถจัดกำรได้

ภำยในมหำวิทยำลัย 

 

 

 



ด้านการด าเนินการ 

ความเสี่ยงท่ี 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการปกติ) 

ระดับความ
เสี่ยงเมื่อ

ด าเนินการตาม
มาตรการปกติ 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

(มาตรการเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ
ตามมาตรการ

เพ่ิมเติม 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 
- ข้อปฏิบัติส ำหรบั

บุคคลภำยนอก 

 
ภายนอก 
- สภำพแวดล้อมภำยนอก
ที่ส่งผลอันตรำยต่อชีวิต
และควำมปลอดภัย 
 

 
- เก็บของมีค่ำและล็อก
กุญแจทุกครั้งเมื่อไม่อยู่
ส ำนักงำน 
 

 
2 x 3 

 
6 

 
- 

 
ทุกคนใน
ส ำนักงำน 

 
2 x 3 

 
6 

KRI 6.1 จ ำนวนกำร

เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึง

ประสงคท์ำงด้ำน

ควำมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

จ ำนวน 0 ครั้ง 

 

 

 

 



  
 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการของส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานมาตรฐานวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดความ

เสี่ยงที่เห็นควรให้มีการด าเนินการจ านวน 3 ความเสี่ยง คือ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 2 ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน และ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงท่ี 1 

1.1 หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1.1 ส านักงานมาตรฐานวิชาการได้วางแผนการด าเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ความเสี่ยงที่ 1.1 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ข้อมูลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

59 8 4 35 29 43 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1.1 การที่หลักสูตรไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้ คือ 

 หลักสูตรไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

 ไม่สามารถหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรได้ 

1.2 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1.2 ส านักงานมาตรฐานวิชาการได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้อง

เรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต และจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพอีกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต 



  
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1.2 การที่หลักสูตรไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ คือ 

 หลักสูตรยังไม่พร้อม เน่ืองจากขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาจึงไม่สามารถตามบทเรียนได้ทัน  

1.3 หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรทวิภาษาที่เปิดด าเนินการ 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1.3 ส านักงานมาตรฐานวิชาการได้ประสานงานในการ

ด าเนินการหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการด าเนินงาน คือ 

ความเสี่ยงที่ 1.3 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ข้อมูลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ 1 - 1 4 1 - 
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1.3 การที่หลักสูตรไม่สามารถเปิดด าเนินการหลักสูตร

นานาชาติตามเป้าที่ก าหนด คือ 

 จ านวนนักศึกษาที่เลือกเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

 หลักสูตรยังไม่น่าสนใจ หรือยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนต่างชาติ 

 

ความเสี่ยงท่ี 2 

2.1 จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2.1 หลักสูตรที่เปิดด าเนินการมีจ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่

ก าหนด พบว่า 

ความเสี่ยงที่ 2.1 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 5 7 5 2 2 2 



  
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2.1 หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนได้ตาม

จ านวนที่ตั้งเป้าหมายการรับ คือ 

 ความชัดเจน หรือความเข้าใจในตัวหลักสูตร 

 การท าประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมาย 

 อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  

2.2 อัตราค่าเล่าเรียน 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2.2 พบข้อผิดพลาดในการจัดเก็บค่าเล่าเรียน 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2.2 มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนไม่ตรงกับที่ได้รับอนุมัติใน

การจัดเก็บค่าเล่าเรียน คือ 

 ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับอัตราที่จัดเก็บจริง 

 การแก้ไขข้อมูลมีความผิดพลาดจากเล่มหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแก้ไข  

 มีการใช้รหัสวิชาเดิมเกิดความซ้ าซ้อนหลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 

 

ความเสี่ยงท่ี 3 

3.1 การด าเนินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน นอกที่ตั้ง ศูนย์ศึกษาวิภาวดี และศูนย์ศึกษาสาทร ได้ปิด

ศูนย์ในปี 2557  ซึ่งต้องได้รับการตรวจประเมินจากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า 

ความเสี่ยงที่ 3.1 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
หลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง - 1 -    - - - 

 



  
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 3.1 ผลการด าเนินงานหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือ 

 ผู้สอนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผู้สอนขาดการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 ผลงานวิจัยของผู้สอน 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

2. การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต 

2.1 มีหลักสูตร
และการบริหาร
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา 
และแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาต ิ

(กลยุทธ์  มรส. ที่ 
2.1) 

จ านวนร้อยละ

ของหลักสูตร

ที่เปน็ไปตาม

มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา ต่ า

กว่าร้อยละ 75  

ภายในปี 2554 

(และเปน็ร้อยละ

100 ภายในปี

2555) 

1. จัดท าแผนการปรบัปรุง
แตล่ะหลักสูตรให้แล้วเสรจ็
ภายปี 2556  
2. จัดประชุมช้ีแจงท าความ
เข้าใจการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดด าเนินการหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
3. จัดท าหนังสื่อเตือน
หลักสูตรเมื่อถึงระยะเวลาที่
ต้องปรบัปรุงหลักสูตร 
4. มีหนังสือแจง้เตือน
หลักสูตรเมื่อครบระยะเวลา
สุดท้าย 
5. หลักสูตรที่อยู่ในข่ายต้อง

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 
(((1x4))) 

 4 
(4) 
((4)) 
(((4))) 

- ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 
(((1x4))) 

 4 
(4) 
((4)) 
(((4))) 

มีจ านวนหลักสูตรที่

เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

จ านวน 137 

หลักสูตร คิดเป็น

ร้อยละ 100 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

ปรับปรุงหลักสูตรต้องตั้ง
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
ในต้นปีการศึกษา 
6. มีหนังสือแจง้เตือน
ก าหนดเวลาในการ
ด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน 
เพื่อใหห้ลักสูตรสามารถส่ง
ข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

2.2 การจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมุ่งสู่
ความเป็น
นานาชาต(ิกลยุทธ์ 
มรส. ที่ 2.2) 
 

1. มหีลักสูตรใช้

ภาษาองักฤษเปน็

ส่วนหนึ่งของ

การเรยีนการ

สอนไม่ถึงร้อย

ละ 50 ของ

รายวิชาแตล่ะ

หลักสูตรทีเ่ปดิ

1.1. ก าหนดให้ทุกหลักสูตร
ที่เปดิด าเนินการใหม่ 
หลักสูตรที่ปรบัปรงุ ต้อง
ก าหนดให้มีการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
1.2. นโยบายมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนการ
สอนแทรกภาษาอังกฤษ

4x3 
(4x3) 
((4x3)) 
(((4x3))) 

12 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

1. ก าหนด
แผนพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ตามผลการ
ทดสอบ 

ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

3x3 
(3x3) 
((4x3)) 
(((4x3))) 

9 
(9) 

((12)) 
(((12))) 

1. หลักสูตรศึกษา

ทั่วไปฉบบัปรบัปรงุ 

2558 

2. เล่มหลักสูตรที่

ได้รับการรับทราบ

จาก สกอ. 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

สอน เพิ่มขึ้นในแต่ละชั้นป ี
1.3. จัดอบรมการสอนเปน็
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะให้กับอาจารย์
ผู้สอน 
1.4. ต้องก าหนดนิยามให้
ชัดเจนเรื่องของการสอนทวิ
ภาษา เพื่อให้ทุกหลักสูตร
สามารถน าไปปฏิบัติได ้
1.5. ต้องจดัโปรแกรมการ
อบรมการสอนเปน็
ภาษาอังกฤษให้กับ
คณาจารย์มากย่ิงขึ้น 
เนื่องจากที่ผ่านมายังมีไม่
มากนักและยังอยู่ใน
วงจ ากัด 
1.6 ปรบัหลักสูตรศึกษา



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

ทั่วไป โดยก าหนดใหเ้รียน
ภาษาอังกฤษเปน็ 12 หน่วยกิต 
1.7 ก าหนดให้รายวิชาชีพมี
การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 
6 หน่วยกิต 
1.8 ก าหนดให้อาจารยท์ุก
คนต้องสอบวัดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 3. มีหลักสูตร

นานาชาติ

หรือหลักสูตร

ทวิภาษาที่เปดิ

ด าเนินการ

น้อยกว่า 20 % 

ของหลักสูตร

3.1 มีขั้นตอนการเปิด
ด าเนินการหลักสูตร 
3.2 มีคณะกรรมการเปิด
ด าเนินการหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาการเปิดด าเนนิการ 
3.3 มีคณะกรรมการวิชาการ
เพื่อพิจารณาเนื้อหาของ
หลักสูตร 

4x3 
(4x3) 
((4x3)) 

(((4x3))) 

12 
(12) 
((12)) 

(((12))) 

1. ด าเนินการตาม
มาตรการที่วางไว้
อย่างเข้มข้นมา
หขึ้น 

ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

3x3 
(3x3) 
((3x3)) 
(((4x3))) 

9 
(9) 
((9)) 

(((12))) 

หลักสูตรที่เป็น

หลักสูตรนานาชาติ  

หลักสูตร และ

จ านวนหลักสูตรทวิ

ภาษาจ านวน  11

หลักสูตร 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

ที่เปดิสอน 3.4 ต้องท าวิจัยตลาดเพื่อหา
ข้อมูลความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพื่อเปดิ
หลักสูตร 
3.5 ใหห้ลักสูตรก าหนด
รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3.6 สนับสนุนใหห้ลักสูตร
จัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิภาษามากขึ้น และมีการ
ก าหนดภาระงานในการ
สอนภาษาอังกฤษ 
3.7 สนับสนุนหลักสูตรทีท่ า 
MOU กับต่างประเทศ ใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้
มากขึ้น 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

3. การพัฒนา
อาจารย์ 
3.1 การสนับสนุน
เพื่อพัฒนาอาจารย ์
(กลยุทธ์  มรส.ที่ 
3.2) 
 

จ านวนผู้ด ารง

ต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ถึง

ร้อยละ 60 

1. มีการก าหนดการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ ใน
รอบ 1 ป ี
2. มีการจัดท าแบบฟอร์ม 
และข้อมูลการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทาง 
Online  
3. มีการก าหนดการประชุม 
และก าหนดวันในการส่ง
ข้อมูลเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทาง 
Online 
4. มีการจัดท าข้อมูลผู้ที่
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ
ทาง Online เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง

4x4 
(4x4) 
((4x4)) 
(((3x4))) 

16 
(16) 
((16)) 
(((12))) 

1. ประชุมราย
คณะในมาตรการ
การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการตาม
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

4x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((3x4))) 

16 
(8) 
((8)) 

(((12))) 

ปี 56 จ านวน 260 
คน จากจ านวน
อาจารย์ 1,364 คน 
ร้อยละ 19.1 
ปี 57 จ านวน 287 

คน จากจ านวน

อาจารย์ 1,389 คน 

ร้อยละ 20.6 

ปี 58 จ านวน 309 

คน จากจ านวน

อาจารย์  1,276  คน 

ร้อยละ 24.22 

ปี 59 จ านวน 346 

คน จากจ านวน

อาจารย์  1,263 คน 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

วิชาการมากขึ้น  
5. มีการให้ความรู้เรื่องการ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละคณะ 
6. มีข้อบังคับให้อาจารย์
สามารถลาเพื่อท าวิจัยหรือ
เขียนต ารา 
7. จัดท ารายช่ือผูท้ี่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการขึ้น website เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น 
8. ก าหนดให้มีระบบพี่เลี้ยง 
(Mentor) เพื่อให้ค าแนะน า
ในการขอก าหนดต าแหนง่

ร้อยละ 27.39 

ปี 60 จ านวน 368 

คน จากจ านวน

อาจารย์  1,271 คน 

ร้อยละ 28.95 

 



 
 

                                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 
 

ทางวิชาการ 
9. จัดสัมมนาใหค้วามรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 



 
 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการของส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานมาตรฐานวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดความ

เสี่ยงที่เห็นควรให้มีการด าเนินการจ านวน 3 ความเสี่ยง คือ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 2 ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน และ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงท่ี 2 

2.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดด าเนินการหลักสูตร 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2.1 ส านักงานมาตรฐานวิชาการได้วางแผนการด าเนินงานใน

การเปิดหลักสูตรใหม่โดยต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และน าเสนอคณะกรรมการเปิดด าเนินการหลักสูตร 

ความเสี่ยงที่ 2.1 2557 2558 2559 2560 
ข้อมูลการด าเนินงานเปิดหลักสูตรใหม่ 6 6 5 2 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ถึงเป้าที่ก าหนด 5 5 2 2 
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2.1 การที่หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามจ านวน

ที่ก าหนดไว้ตอนขอเปิดด าเนินการ คือ 

 หลักสูตรมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์น้อย เนื่องจากขั้นตอนการเปิดหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลา

พอสมควร อาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามากขึ้น 

 ความโดดเด่นของหลักสูตร หรือความต่างของหลักสูตร 

 

 



 
 

2.2 งานฐานข้อมูลอัตราค่าเล่าเรียน 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 2.2 ส านักงานมาตรฐานวิชาการได้จัดท าฐานข้อมูลอัตราค่าเล่า

เรียน โดยจะเร่ิมด าเนินการเมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ าท าข้อมูลและส่งให้สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบ และเมื่อตรวจสอบแล้วจึงน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลค่าเล่าเรียน 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2.2 การที่อัตราค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขค่าเล่า

เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

 ระบบที่ใช้ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทีละวิชา ไม่สามรถเรียกตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร

ได้ 

 



 
 

                                                                                             แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนนิงาน  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆและการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักงานมาตรฐานวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

1. การวิเคราะห์

ความเป็นไปได้

ในการเปดิ

หลักสูตรใหม ่

 จ านวน

นักศึกษา 

ไม่เป็นไป

ตาม

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 

1. มีคณะกรรมการพิจารณา

ความเป็นไปได้ในการเปิด

ด าเนินการหลักสูตรใหม ่

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ต่างๆ ทั้งในด้านการลงทุน 

ความต้องการของตลาด 

แรงงาน เปน็ต้น 

3. มีมาตรการชะลอการเปิด

ด าเนินการหลักสูตรเมื่อจ านวน

นักศึกษาไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3x3 
(3x3) 
((3x3)) 
(((3x3))) 

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

 ด าเนินตาม

มาตรการที่วางไว้ 

คุณจิรพร 

สอนธรรม 

3x3 
(3x3) 
((3x3)) 
(((3x3))) 

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

1.จ านวนหลักสูตรที่

เปิดใหม่ในปี 2557มี

จ านวนนักศึกษาไม่ถึง

เกณฑ ์5 หลักสูตร จาก

จ านวน 6 หลักสูตร 

2. จ านวนหลักสูตรที่

เปิดใหม่ในปี 2558  มี

จ านวนนักศึกษาไม่ถึง

เกณฑ์  5 หลักสูตร 

จากจ านวน 6 หลักสูตร 

3. จ านวนหลักสูตรที่

เปิดใหม่ในปี 2559  มี

จ านวนนักศึกษาไม่ถึง

 



 
 

                                                                                             แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนนิงาน  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

เกณฑ์  2 หลักสูตร 

จากจ านวน 5 หลักสูตร 

4. จ านวนหลักสูตรที่

เปิดใหม่ในปี 2560  มี

จ านวนนักศึกษาไม่ถึง

เกณฑ์  2 หลักสูตร 

จากจ านวน 2 หลักสูตร 

เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารสรุปการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

3. งานฐานข้อมูล

อัตราค่าเล่าเรียน 

อัตราค่า

เล่าเรียน

ไม่ตรงกับ

ที่อนุมัติ

1. มีการก าหนดผู้รบัผดิชอบในการ

พิมพ์ข้อมูลหลักสูตร ตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

2. มีระบบตรวจสอบหลังจากที่พิมพ์

ข้อมูลในฐานข้อมลู 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

ด าเนินการใน

มาตรการที่วางไว้

อย่างเข้มข้น 

คุณจิรพร 

สอนธรรม 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

เอกสารอ้างอิง 

1. ระบบฐานข้อมูล

อัตราค่าเล่าเรียน 

 



 
 

                                                                                             แผนบริหารความเส่ียงด้านการด าเนนิงาน  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ
/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน  

ให้จดัเก็บ 3. ในทุกขัน้ตอนที่มีการพิมพข์้อมูล 

ตรวจข้อมูลจะต้องลงนามรบัรองไว้

ทุกครั้ง 

4. ในกรณีทีเ่กิดความผดิพลาด จะมี

การตรวจสอบค่าเล่าเรียนทีไ่ด้รบั

อนุมัต ิและมีการเรียกเก็บเงนิเพิ่ม 

หรือคนืเงินให้กบันักศึกษา โดย

ค านงึถึงประโยชนข์องนักศึกษา 

 



 
 

                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆและการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักงานมาตรฐานวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

1. การจัดการ

ศึกษานอกสถาน

ที่ตั้ง 

การ

ด าเนินการจดั

การศึกษา

นอกที่ตั้งไม่

เป็นไปตามที่

กฎหมาย

ก าหนด 

1. มีคณะกรรมการวิชาการ

ที่ควบคุมการด าเนนิการจัด

การศึกษานอกที่ตั้ง 

2. บัณฑิตวิทยาลัย

ควบคุมดูแลการด าเนินการ 

3. ให้กรรมการมาตรฐาน

หลักสูตรมีหน้าทีค่วบคุม

การด าเนินการจัดการศึกษา

นอกที่ตั้ง 

4. กรรมการต้องควบคุมการ

ด าเนินการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดอย่าง

เข้มงวด 

2x4 
(2x4) 

((4x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 

((16)) 
(((8))) 

ด าเนินการตาม

มาตรการที่วางไว้

อย่างเข้มข้น 

ส านักงาน

มาตรฐาน

วิชาการ 

2x4 
(2x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 

((8)) 
(((8))) 

การจัดการศึกษา

นอกที่ตั้งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารรายงาน

การศึกษานอกที่ตั้ง 

 



 
 

                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่

ประจ าหลักสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษา ต้องมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ 

2. เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

หลักสูตรที่

เปิด

ด าเนินการไม่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

1. มีกรรมการมาตรฐาน

หลักสูตร เพื่อคอยก ากับ

ดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

2. มีกรรมการวิชาการ เพื่อ

คอยก ากับดูแลให้เปน็ไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

3. กรรมการต้องควบคุมการ

ด าเนินการให้เป็นไปตาม

3x4 
(3x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

12 
(12) 
((8)) 

(((8))) 

 ด าเนินการตาม

มาตรการที่วางไว้ 

ผอ.

ส านักงาน

มาตรฐาน

วิชาการ 

2x4 
(2x4) 

((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 

((8)) 
(((8))) 

ทุกหลักสูตรเปน็ไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ทุกหลักสูตร 

เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารหลักสูตร 

2. เอกสาร

คณะกรรมการ

ก ากับมาตรฐาน

วิชาการ 

 



 
 

                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ส านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ด้าน 
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิดX

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพิ่มเติม 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

โอกาสเกิด 

X 

ผลกระทบ 

เกณฑ์ที่ก าหนดอย่าง

เข้มงวด 

 



                                                                                          มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มีความสีย่งต่่า  ส่านักงานมาตรฐานวิชาการ  

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆและการควบคุมภายใน ประจ่าปีการศึกษา 2560 ของส่านักงานมาตรฐานวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 
ตัวชี้วัด 

ความเส่ียง/ปัจจัย
เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน              
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

การ
ด าเนินงาน 

1. การ
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

มีการด าเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตรท่ีครบ
ก าหนดตาม
ระยะเวลาไม่
ครบทุก
หลักสูตร 

1. มีการจัดท าข้อมูลการด าเนินการแต่ละหลักสูตร 
2. มีการก าหนดขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังหลักสูตรท่ีครบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร 
4. มีหนังสือแจ้งเตือนหลักสูตรเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาสุดท้าย 
5. หลักสูตรท่ีอยู่ในข่ายต้องปรับปรุงหลักสูตรต้องตั้ง
กรรมการพัฒนาหลักสูตรในต้นปีการศกึษา 
6. มีหนังสือแจ้งเตือนก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หลักสูตรสามารถ
ส่งข้อมูลต่างๆได้อย่างถกูต้อง 

8 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

คุณรชาดา 100% 
(100%) 
((100%)) 
(((100%))) 

 

1. ปีการศกึษา 2557 มีหลักสูตรท่ี
ครบรอบปรับปรุงหลกัสูตรจ านวน 22 
หลักสูตร จากท้ังหมด 130หลักสูตร                                   
2. ปีการศกึษา 2558 มีหลักสูตรท่ี
ครบรอบปรับปรุงหลกัสูตรจ านวน 23 
หลักสูตร จากท้ังหมด 134หลักสูตร 
3. ปีการศกึษา 2559 มีหลักสูตรท่ี
ครบรอบปรับปรุงหลกัสูตรจ านวน 41 
หลักสูตร จากท้ังหมด 136หลักสูตร 
4. ปีการศกึษา 2560 มีหลักสูตรท่ี
ครบรอบปรับปรุงหลกัสูตรจ านวน 43 
หลักสูตร จากท้ังหมด 137หลักสูตร 
เอกสารอ้างองิ 
1. เอกสารสรุปการปรับปรงุหลักสูตร 

 2 การจัดการ
เรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพ

มีหลักสูตรทวิ
ปริญญา และ
หลักสูตร

1. มีแนวทางการด าเนิน การหลักสูตรทวิปริญญา 
หลักสูตรปริญญาร่วม 
2. มีหน่วยงานให้การสนับสนุนในการด าเนินการ

6 
(6) 
((6)) 

คุณรชาดา  มีหลักสูตรทวิปริญญา และหลักสูตร
ปริญญาร่วมจ านวน 5 จากหลักสูตร
ท้ังหมดจ านวน 137หลักสูตร คิด



                                                                                          มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มีความสีย่งต่่า  ส่านักงานมาตรฐานวิชาการ  

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 
ตัวชี้วัด 

ความเส่ียง/ปัจจัย
เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน              
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

และมุ่งสู่ความ
เป็นนานาชาติ
(กลยุทธ์ มรส. 
ที่ 2.2) 
 

ปริญญาร่วม
น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของ
หลักสูตรท่ีเปิด
สอน 

ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 
3. มีกระบวนการในการด าเนินการความร่วมมือกับ
สถาบันภายนอก 
4. ให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาท าหลักสูตรท่ี
รองรับผู้เรียนให้สามารถเรียนตรีต่อโทได้ภายใน 5 ปี 
5. ให้หลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศกึษาสร้างหลักสูตรท่ีเรียนวิชาร่วมกันมาก
ขึ้น  
6. ให้ทุกคณะต้องท าความร่วมมือกับสถาบัน
ภายนอกเพื่อสร้างหลักสูตรปริญญาร่วม 

(((6))) เป็นร้อยละ 3.65 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารสรุปข้อมูลหลักสูตร
ปริญญาร่วมและหลักสูตรทวิ
ปริญญา 

 3. งาน
ฐานข้อมูล
หลักสูตร 

ข้อมูลหลกัสูตรใน
ฐานข้อมูลไมต่รง
กับหลกัสูตรท่ี
ได้รับอนุมัตโิดย
สภามหาวิทยาลยั
รังสิต 

1. มีการก าหนดผู้รับผดิชอบในการพิมพ์ข้อมูลหลกัสูตร ตาม
โครงสรา้งหลกัสูตร 
2. มีระบบตรวจสอบหลังจากท่ีพิมพ์ขอ้มูลในฐานข้อมลู 
3. ในทุกขัน้ตอนท่ีมีการพิมพข์้อมูล ตรวจข้อมลูจะต้องลงนาม
รับรองไว้ทุกครั้ง 
4. ในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาด จะมกีารตรวจสอบกับหลกัสูตร
ท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั โดยจะถือประโยชนข์อง
นักศกึษาเป็นหลกั ท้ังนี้จะต้องไมผ่ิดหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

คุณภัทรภร  เอกสารอ้างองิ 
1. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร 
2. ระบบการตรวจสอบฐานข้อมูล
หลักสูตร 

 4. หลักสูตรมี หลักสูตรมี 1. ก าหนดให้หลักสูตรท่ีปรับปรุง หรือเปิดด าเนินการ 6 คุณรชาดา  1. ปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรท่ีมี



                                                                                          มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มีความสีย่งต่่า  ส่านักงานมาตรฐานวิชาการ  

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 
ตัวชี้วัด 

ความเส่ียง/ปัจจัย
เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน              
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

รายวิชาสหกิจ
ศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของหลักสูตร
ท่ีเปิด
ด าเนินการ 

รายวิชาสหกิจ
ศึกษาน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
หลักสูตรท่ีเปิด
ด าเนินการ 

ใหม่ ต้องบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา (6) 
((6)) 
(((6))) 

รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 83 
หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด
จ านวน  130 หลักสูตร 
2. ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรท่ีมี
รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 85 
หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด
จ านวน  134 หลักสูตร 
3. ปีการศึกษา 2559มีหลักสูตรท่ีมี
รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 86 
หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด
จ านวน  136หลักสูตร 
4. ปีการศึกษา 2560มีหลักสูตรท่ีมี
รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 86 
หลักสูตร  จากหลักสูตรท้ังหมด
จ านวน  137หลักสูตร 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารสรุปจ านวนหลักสูตรท่ี
มีสหกิจศึกษา 

 5. การจัดท า เอกสารการ 1. มีระบบการตรวจสอบเบ้ืองต้นโดยผูช้่วย 6 ผู้อ านวยการ  เอกสารอ้างองิ 



                                                                                          มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มีความสีย่งต่่า  ส่านักงานมาตรฐานวิชาการ  

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 
ตัวชี้วัด 

ความเส่ียง/ปัจจัย
เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor)                                
หรือ กิจกรรมการควบคุมภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน              
60 

(59) 

((58)) 

(((57))) 

เอกสารหลักฐาน 

เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ
พิจารณา
ระเบียบวาระ
ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัย
รังสิต คณะ 
กรรมการ
พิจารณา
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
คณะกรรมการ
วิชาการ  

ประชุมมีความ
ผิดพลาด ท้ังการ
จัดพิมพ์ผิด 
เนื้อหาผิด  

ผู้อ านวยการ 
2. หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุม จะต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณบดีวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 
3. มีคณะกรรมการกลั่นกรองซ่ึงจะประชุมร่วมกัน
เพื่อตรวจความถูกต้องท้ังหมดท้ังการจัดพิมพ์ และ
เนื้อหาหลักสูตร 
4. ก่อนน าส่งภายนอก ผอ.ส านักงานมาตรฐาน
วิชาการจะตรวจสอบเอกสารท้ังหมดอีกครัง้ 
5. ในทุกขัน้ตอนที่มีการตรวจจะต้องลงนามรับรอง
ไว้ทุกครั้ง 

(6) 
((6)) 
(((6))) 

1. เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้านวิชาการ 

 6. มาตรการ
ป้องกันน้ า
ท่วม 

ขาดมาตรการ
เมื่อเกิดภาวะน้ า
ท่วม 

1. ใช้ระบบการติดต่อ ส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2. จัดท าฐานข้อมูลออนไลน ์

6 
(6) 
((6)) 
(((9))) 

ผู้อ านวยการ 

 

เอกสารอ้างองิ 
1. ระบบกลุ่มอีเมล์ 
2. ระบบข้อมูลออนไลน์ 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการทั่วท้ังองค์การของส านกังานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานทะเบียน ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดความเสี่ยงที่เหน็ควร

ให้มีการด าเนนิการทั่วทั้งองค์กร จ านวน 2 ความเสี่ยงหลัก โดยมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง และมีการระบุปจัจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงที่ 4. ความเสี่ยง เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษาและบุคลากร 

             ข้อมูลการประเมินตัวช้ีวัด ความเสี่ยงที่ 1 นักศึกษาน าคุณวุฒิที่ปลอมแปลงมาใช้ในการสมัครเข้าเรียนและการรบัจ้าง

ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิของบคุคลภายนอก จะต้องเกิดขึ้นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.5 ของจ านวนนักศึกษาใหมท่ี่เข้าศึกษา 

ความเสี่ยงที่ 4 2556 2557 2559 2560 
นักศึกษาน าคุณวุฒทิี่ปลอมแปลงมาใช้ในการสมัครเข้าเรียนและการรับจ้างปลอมแปลงเอกสาร
คุณวุฒิของบุคคลภายนอก 

- - 0.2% 0.25
% 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปจัจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1 คือ 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

นักศึกษาน าคุณวุฒทิี่ปลอมแปลงมาใช้ในการสมัครเข้าเรียน 
 

การรับจ้างปลอมแปลงเอกสารคณุวุฒิของบคุคลภายนอก 
 

 

ความเสี่ยงที่ 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

             ข้อมูลการประเมินตัวช้ีวัด ความเสี่ยงที่ 2 จ านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินจะต้องน้อยกว่า 2 ครั้งตอ่ป ี

ความเสี่ยงที่ 6 2556 2557 2559 2560 
จ านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงคท์างด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - - 1 0 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปจัจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2 คือ 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

ทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหายอนัเนื่องมาจากการวางไว้เมื่อมา
ติดต่อส านักงานทะเบียน (ด้านนอกห้อง) 

น้ าท่วม 

 

 



ตารางท่ี 1  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการท่ัวทั้งองค์การในการศึกษา 2560 ของส านักงานทะเบียน  

ด้านกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงท่ี 4  เร่ือง คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

ค าอธิบาย/
ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 

- นักศึกษาน าคุณวุฒิที่ปลอม

แปลงมาใช้ในการสมัครเข้าเรียน 

ภายนอก 

- การรับจ้างปลอมแปลงเอกสาร

คุณวุฒิของบุคคลภายนอก 

 

1. งานประวัตินักศึกษา ส่ง

ตรวจสอบคุณวุฒิและตดิตาม

ผล หากได้รับแจง้ว่าเอกสาร

ไม่ถูกต้องให้ล็อคและแจ้ง

นักศึกษาทนัท ี

2. กรณีปลอมแปลงเอกสาร

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ส่ง

เรื่องให้นิติการเพื่อ

ด าเนินการทางกฎหมาย

ต่อไป 

2 x 4 

(3 x 4) 

8 

(12) 

 1. ให้นักศึกษา

เซ็นรับรอง

เอกสารที่ส่งให้

ครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าที่งาน

ประวัติตรวจดู

ความถูกต้อง/

ผิดปกตขิอง

เอกสารใน

เบื้องตน้ 

3. ให้นักศึกษา

ส่งเอกสารตัว

จริง หากเป็น

1. หัวหน้า

งานและ

เจ้าหน้าที่

งานประวัติ

นักศึกษา 

2 x 4 

(2 x 4) 

8 

(8) 

เอกสารที่งาน

ประวัติ

นักศึกษาเก็บ

ไว้และบันทึก

ในระบบ

ฐานข้อมูล 

 



ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

ค าอธิบาย/
ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ส าเนาต้องมีตัว

จริงมาแสดงให้

หัวหน้าหลักสูตร

เห็นและ

นักศึกษาลงช่ือ

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการด าเนินการ 

ความเสี่ยงท่ี 6  เร่ือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

 

ค าอธิบาย/
ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 

- ทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหาย

อันเนื่องมาจากการวางไว้เมื่อมา

ติดต่อส านักงานทะเบียน (ด้าน

นอกห้อง) 

ภายนอก 

-  น้ าท่วม 

 

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้

ทั่วถึงและติดป้ายเตือนให้

ระมัดระวังในการวาง

ทรัพย์สินของนักศึกษา 

 

1 x 5 

(2 x 5) 

5 

(10) 

 

 1.  เจ้าหน้าที่

ส านักงาน

ทะเบียนช่วย

สอดส่องดูแล 

และแจ้งนักศึกษา

ให้ระมัดระวังมาก

ขึ้น 

2. มีแผนเตรียม

ความพร้อมในกา

รับมือหากเกิด

เหตุการณ์น้ าท่วม 

1. 

บุคลากร

ส านักงาน

ทะเบียน

ทุกคน 

1 x 5 

(1 x 5) 

5 

(5) 

 

เอกสาร

หลักฐานของ

หน่วยงาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆของส านักงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานทะเบียน ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดความเสี่ยงที่เหน็ควร

ให้มีการด าเนนิการจ านวน 2 ความเสี่ยงหลัก โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และมีการระบุปจัจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงที่ 1. การปรบัปฏิทนิการศึกษามีผลท าให้ตอ้งปรบัโปรแกรมการการประมวลผลหรือค านวณ GPA ใหม่ รวมถึงการ

อ่านสถานภาพนกัศึกษา ซึ่งอาจพบข้อผิดพลาดในการท างานของโปรแกรม 

              ข้อมูลการประเมินตัวช้ีวัด ความเสี่ยงที่ 1 การปรบัปฏิทินการศึกษามีผลท าให้ต้องปรับโปรแกรมการการประมวลผล

หรือค านวณ GPA ใหม่ รวมถึงการอ่านสถานภาพนักศึกษา ซ่ึงอาจพบข้อผดิพลาดในการท างานของโปรแกรม ข้อผดิพลาดไม่

ควรเกิดขึน้หรือหากเกิดขึ้นต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 ของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทั้งหมด 

ความเสี่ยงที่ 1 2557 2558 2559 2560 
การปรับปฏิทินการศึกษามีผลท าให้ต้องปรับโปรแกรมการการประมวลผลหรือค านวณ GPA ใหม่ 
รวมถึงการอ่านสถานภาพนักศึกษา ซ่ึงอาจพบข้อผิดพลาดในการท างานของโปรแกรม 

- ต่ ากว่า
0.01 

ต่ ากว่า
0.01 

ต่ ากว่า
0.01 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปจัจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1 คือ 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 โปรแกรมเมอร์แก้ไขโปรแกรมไม่ถูกต้องครบถ้วน 
100% 

 โปรแกรมมี Bug 

ไม่ม ี

 

ความเสี่ยงที่ 2. การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่จบจากต่างประเทศหรือหลกัสูตรนานาชาติไม่ครบถ้วนหรอืเกิดขอ้ผิดพลาด

เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานทะเบียนไม่เคยด าเนินการในส่วนนี้ (เดิมมีข้อตกลงให้วิทยาลัยนานาชาติท าหน้าท่ีและรบัรอง

เอกสารที่ส่งมา) 

ข้อมูลการประเมนิตัวช้ีวัด ความเส่ียงที่ 2  การตรวจสอบคุณวุฒินกัศึกษาที่จบจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติไม่

ครบถ้วนหรือเกิดข้อผดิพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนไม่เคยด าเนินการในส่วนนี้ (เดิมมขี้อตกลงให้วิทยาลัย

นานาชาติท าหน้าที่และรับรองเอกสารที่ส่งมา) ต้องมีความครบถ้วนร้อยละ 100 



 

ความเสี่ยงที่ 2 2557 2558 2559 2560 
การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่จบจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติมีความครบถ้วน - 50% 80% 90% 
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง ส าหรับปจัจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2 คือ 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 เจ้าหน้าที่ไม่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณวุฒิทีจ่บ
มาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ 

 ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงานก าหนดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อใหป้ฏบิัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการด าเนนิงาน 

 นักศึกษาส่งคุณวุฒิล่าช้า 

 ความหลากหลายของภาษาและลกัษณะของคุณวุฒิ
การศึกษา 

 



                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ส านักงานทะเบียน   

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆและการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  ของส านักงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยรังสิต  

ด้านการปฏิบัติงาน 

1. ความเสี่ยง เร่ือง โปรแกรมต่างๆของส านักงานท างานผิดพลาดอันเน่ืองมาจากการปรับปฏิทินการศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

มาตรการ/ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายใน 

1. ผลกระทบจากการปรับ

ปฏิทนิการศึกษารองรบั AEC 

(เริ่มปีการศึกษา 2558)มีผล

ท าให้ต้องปรบัโปรแกรมการ

การประมวลผลหรือค านวณ 

GPA ใหม่ รวมถึงการอ่าน

สถานภาพนักศึกษา ซ่ึงพบ

ข้อผิดพลาดในการท างาน

ของโปรแกรม 

(ความเสี่ยงใหม่ปี 2558) 

1. งานประมวลผลตดิตาม

และตรวจสอบผลการ

ประมวลผลการเรียนของ

นักศึกษาโดยการสุ่มตรวจให้

กระจายทุกรหัสช้ันปี และ

สอบทานระหว่างผลการเรียน

ที่ออกจาก Win App กับ 

Intranet 

2. งานเทียบโอนตดิตาม

ตรวจสอบสถานภาพ

นักศึกษาหลังสิ้นสุดการ

ประมวลผลเกรด โดยการสุ่ม

ตรวจให้กระจายทุกรหัสช้ันปี 

1 x 5 

(1x5) 

((2x5)) 

5 

(10) 

((10)) 

 หากพบข้อผิดพลาดให้ส่ง

เรื่องโปรแกรมเมอร์ของ

ส านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทนัทเีพื่อ

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด

ทั้งระบบและด าเนินการ

แก้ไขทันท ี

1. หัวหน้า

งาน

ประมวลผล 

2. หัวหน้า

งานเทียบ

โอน 

3. หัวหน้า

งานระเบียน 

1 x 5 

(1 x 5)   

((1x5))      

 

 

5 

(5)   

((5))               

 

ไม่พบข้อผดิพลาด

ของโปรแกรมอัน

เนื่องมาจากการปรบั

โปรแกรมในปี

การศึกษา 2560

หากแต่ยังคงต้องระวัง

เนื่องจากอาจไม่พบ 

case ก็เป็นได ้

 

 



                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ส านักงานทะเบียน   

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

มาตรการ/ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

และสอบทานระหว่างผลการ

เรียนที่ออกจาก Win App กับ 

Intranet 

3. งานระเบียน ติดตามและ

ตรวจสอบผลการเรียน

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาท าการ

แจ้งจบ หากพบข้อผิดพลาด

ให้แจง้โปรแกรมเมอร์ทนัท ี

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                        แผนบรหิารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ส านักงานทะเบียน   

ด้านการปฏิบัติงาน 

2. ความเสี่ยง เร่ือง คุณวุฒิของนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศหรือนานาชาติไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 
60 

(59) 
((58)) 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 

การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่จบ

จากต่างประเทศหรือหลักสูตร

นานาชาติไม่ครบถ้วนหรอืเกิด

ข้อผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่

ส านักงานทะเบียนไม่เคยด าเนินการ

ในส่วนนี้ (เดิมมีข้อตกลงให้

วิทยาลัยนานาชาติท าหน้าที่และ

รับรองเอกสารที่ส่งมา) 

(ความเสี่ยงใหม่ปีการศึกษา 2558) 

1. เขียน Flow ของการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนเพื่อท า

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานได้

อย่างถูกต้อง 

2. จัดหาเครื่องมือที่ช่วยให้

เจ้าหน้าที่ท างานได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว และได้ผล

ตอบกลับในเวลาที่ก าหนด 

2 x 5 

(2 x 5) 

((2x5)) 

10 

(10) 

((10)) 

 ก าหนดให้

นักศึกษาต่างชาติ

ส่งหลักฐาน

คุณวุฒิตัวจริงและ

เซ็นรับรองส าเนา

ถูกต้อง (หากเกิด

ปัญหาภายหลังให้

เป็นความ

รับผิดชอบของ

นักศึกษาเอง) 

1. ผู้อ านวย 

การนักงาน 

2.หัวหน้า

งานประวัติ

นักศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่

งานประวัติ

นักศึกษา 

1 x 5 

(2 x 5) 

((2x5) ) 

5 

(10)   

((10)) 

การก าหนดแนวทาง

ในการตรวจสอบ

คุณวุฒินักศึกษา

ต่างประเทศหรือ

หลักสูตรนานาชาติ

เพิ่งเริ่มมคีวาม

ชัดเจนใน

กระบวนการ คาดว่า

จะเป็นความเสี่ยงต่ า

ในปีการศึกษา

ถัดไป 

 

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆและการควบคุมภายใน ประจ่าปีการศึกษา 2560  ของส่านักงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

การ

ด าเนินงาน 

1. ด าเนิน

โครงการ

ส าเร็จตาม

แผนงาน

โครงการคดิ

เป็นร้อยละ 80 

ขึ้นไปของ

จ านวน

โครงการ

ท้ังหมด 

ด าเนินโครงการ

ส าเร็จตาม

แผนงานไม่ถึง

ร้อยละ 80 

1. มีแผนการปฏิบัติงาน  

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ  

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผูอ้ านวยการและรอง

ผู้อ านวยการ ในการตรวจสอบตามล าดับ  

3. มีการประเมินโครงการตามแนวทางท่ีส านักงาน

วางแผนและพัฒนาคุณภาพก าหนดเมื่อส้ินสุด

โครงการและ/หรือส้ินปี 

4. น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงงานในปี

การศกึษาถัดไป(กรณีโครงการตอ่เนื่อง) 

5. ศึกษาดูงานจาก best practice ต่าง ๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใชก้ับโครงการพัฒนาโดยสม่ าเสมอ 

6. หมุนเวียนผู้ช่วยดูแลโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

6 

(6) 

((6)) 

((6)) 

ผู้อ านวยการ

และรอง

ผู้อ านวยการ 

90% 

(100%) 

((100%)) 

(((100%))) 

รายงาน

ความก้าวหน้าผล

การด าเนินงาน

โครงการ 

 2. ด าเนินงานตาม

แผนงานประจ า

ด าเนินงาน

ประจ าส าเร็จ

1. มีแผนการปฏิบัติงาน  

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  เป็น

4 

(4) 

ผู้อ านวยการ

และรอง

100% 

(100%) 

 เอกสารแผน

ปฏิบัติงานฝ่ายงาน



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ส าเร็จตามกรอบ

เวลาคิดเป็นรอ้ย

ละ 80 ขึ้นไปของ

งานประจ า

ท้ังหมด 

ตามแผนงานไม่

ถึงร้อยละ 80 

ระยะ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ หัวหน้างานใน

การตรวจสอบตามล าดับ  

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดภาค

การศกึษา 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงานต่อไป 

5. ศึกษาดูงานจาก best practice ต่าง ๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใชก้ับการพัฒนางานโดยสม่ าเสมอ 

6. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับภาระงาน 

((4)) 

((4)) 

ผู้อ านวยการ ((100%)) 

(((100%))) 

ต่างๆ 

 3. อาจารย์มคีวาม

พึงพอใจใน

บริการตรวจ 

ข้อสอบคิดเป็น

คะแนนเฉลีย่ 3.50 

ขึ้นไป(คะแนน

เต็ม 5) 

คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

ในบริการ

ตรวจข้อสอบต่ า

กว่า 3.50 

(คะแนนเต็ม 5) 

1. ปรับปรุงสภาพพื้นท่ีบริเวณงานบริการ

ตรวจข้อสอบให้มีความสะดวกสบาย 

2. มีระบบบัตรนัด 

3. มีการตรวจความถูกต้องของไฟล์คะแนน 

4. แนะน าบริการด้วยด ี

5. น าผลประเมินจากแบบ สอบถามมาปรับปรุงงาน 

6. ศึกษาดูงานจาก best practice ต่าง ๆ เพื่อน ามา

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

รอง

ผู้อ านวยการ 

และหัวหน้างาน

ประมวลผล 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(4.77) 

((4.92)) 

(((4.64))) 

 เอกสารสรุปความ

พึงพอใจ 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ประยุกต์ใชก้ับการพัฒนางานโดยสม่ าเสมอ 

7. ปรับปรุงแนวทางการประเมินการให้บริการ 

 4. สามารถ

ติดตามให้

คณะวิชา

จัดท า

ตารางสอน

รายภาค

การศกึษา

ภายใน

ก าหนดเวลา

ได้ถึงร้อยละ 

90 ของคณะ

วิชาท้ังหมด 

มีการจัดท า

ตารางสอนราย

ภาคการศกึษา

ภายใน

ก าหนดเวลาได้

ไม่ถึงร้อยละ 90 

ของคณะวิชา

ท้ังหมด 

1. มีการประชุมกรรมการตารางสอนก่อนจัด

ตารางสอน 

2. มีการติดตามการจัดตารางสอนผ่านระบบออนไลน์ 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

ทะเบียนเรียน  

100% 

(100%) 

((100%)) 

(((100%))) 

เอกสารรายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ตารางสอน 

 5. ตรวจพบ

ความ

ตรวจพบความ

คลาดเคลื่อน

มีการติดตามการจัดตารางสอนผ่านระบบออนไลน์ 8 

(8) 

หัวหน้างาน

ตารางเรียนและ

อยู่ระหว่างรอผล 

 (0.098%) 

เอกสาร Check List 

การตรวจสอบความ



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

คลาดเคลื่อน

ของการจัด

ตารางอาจารย์

คุมสอบน้อย

กว่าร้อยละ 5 

ของการจัด

อาจารย์คุม

สอบท้ังหมด 

ของการจัด

ตารางอาจารย์

คุมสอบมากกว่า

ร้อยละ 5 ของ

การจัดอาจารย์

คุมสอบท้ังหมด 

((8)) 

(((8))) 

ตารางสอบ ((0.13%)) 

(((0.03%))) 

ถูกต้องของการจัด

อาจารย์คุมสอบ 

 6. ดูแลการ

แจ้งจบ

การศกึษาให้มี

อัตราการแจ้ง

จบของ

นักศึกษา

ภายใน

ก าหนดเวลา

มีการแจ้งจบ

ของนกัศกึษา

ภายใน

ก าหนดเวลาราย

ภาคการศกึษา

น้อยกว่าร้อยละ 

90 

1. มีบันทึกและประกาศก าหนดการแจ้งจบการศึกษา

ไปยังทุกคณะวิชา   

2. มีประกาศก าหนดการแจ้งจบการศึกษาบน intranet 

และ website ส านักงานทะเบียน 

 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

ระเบียน 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(98.50 %) 

((98.17 %)) 

(((97.64 %))) 

เอกสาร บันทึกและ

ประกาศก าหนดการ

แจ้งจบการศึกษาไป

ยังทุกคณะวิชา   



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

รายภาค

การศกึษาได้

มากกว่าร้อย

ละ 90 

 7. ออกใบ

รายงานผล

การศกึษาและ

ใบรับรอง

การศกึษา

ภายใน

ก าหนดเวลา 3 

วัน 

ตรวจพบการ

ออกใบรายงาน

ผลการศกึษา

และใบรับรอง

การศกึษาเกิน

ก าหนดเวลา 3 

วัน 

มีขั้นตอนการด าเนินงานปกตภิายในก าหนดเวลา 3 

วัน และกรณีท่ีจ าเป็นก็สามารถด าเนินการเร่งด่วน 

ภายในวันท่ีขอ 

 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

ระเบียน 

3 

(3) 

((3)) 

(((3))) 

เอกสาร สรุปผลการ

ออกใบรับรอง

รายงานผล

การศกึษา  

 8. ดูแลให้มี

จ านวน

นักศึกษาท่ี

บันทึกการ

มีจ านวน

นักศึกษาท่ี

บันทึกการเทียบ

โอนผิดพลาด

มีการประชุมกรรมการตรวจผลการบันทึกการเทียบ

โอนต่างสถาบันในเบ้ืองต้น  

 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

เทียบโอนและ

บันทึก

สถานภาพ

0%) 

(0%) 

((0%)) 

(((0%))) 

เอกสารการประชุม

กรรมการตรวจผล

การบันทึกการเทียบ

โอนต่างสถาบัน 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

เทียบโอน

ผิดพลาดต่อ

จ านวน

นักศึกษาเทียบ

โอนน้อยกว่า

ร้อยละ 5 

ต่อจ านวน

นักศึกษาเทียบ

โอนมากกว่า

ร้อยละ 5 

นักศึกษา 

 9. ดูแลให้มีค่า

จ านวนค าร้อง

ขอแก้ไข

สถานภาพท่ี

ท าการบันทึก

ผิดพลาดต่อ

จ านวนค าร้อง

และค าส่ังด้าน

สถานภาพท้ัง

ปีการศึกษา

มีค่าจ านวนค า

ร้องขอแก้ไข

สถานภาพท่ีท า

การบันทึก

ผิดพลาดต่อ

จ านวนค าร้อง

และค าส่ังด้าน

สถานภาพท้ังปี

การศกึษา

มากกว่าร้อยละ 

ตรวจสอบการบันทึกสถานภาพโดยหัวหน้างานเทียบ

โอนและบันทึกสถานภาพ 

 

4 

(4) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

เทียบโอนและ

บันทึก

สถานภาพ

นักศึกษา 

0%) 

(0%) 

((0%)) 

(((0%))) 

เอกสารการประชุม

กรรมการตรวจผล

การบันทึกการเทียบ

โอนต่างสถาบัน 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

น้อยกว่าร้อย

ละ 5 

5 

 10. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

การท าบัตร

นักศึกษาใหม่

คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ย 

4.00 คะแนน

ขึ้นไป

(คะแนนเต็ม 

5.0) 

มีความพึงพอใจ

ของนกัศกึษาต่อ

การท าบัตร

นักศึกษาใหม่

คิดเป็นคะแนน

เฉลี่ย ต่ ากว่า 

4.00 คะแนน 

1. มีการปรับปรุงเพิ่มความสะดวกสบายของสถานท่ี

ติดต่อท าบัตรนักศึกษาใหม่ 

2. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง

งาน 

 

 

8 

(8) 

((8)) 

(((8))) 

หัวหน้างาน

ประวัตินักศึกษา 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(4.42%) 

((4.30%)) 

(((4.53%))) 

เอกสารสรุปความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการท า

บัตรนักศกึษา 

 11.  ดูแลการ

ท าบัตร

นักศึกษาใหม่

มีค่าร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ท่ี

ท าบัตร 

มีมาตรการให้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบหรือมาติดต่อ

ส านักงานทะเบียนต้องมีบัตรนักศึกษา 

 

8 

(8) 

((4)) 

หัวหน้างาน

ประวัตินักศึกษา 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(92.13%) 

เอกสารสรุปความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการท า



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ให้มีค่าร้อยละ

ของนกัศกึษา

ใหม่ท่ีท าบัตร

ประจ าตัว

นักศึกษา

ภายในปี

การศกึษาแรก

ได้ถึงร้อยละ 

75 ขึ้นไป 

ประจ าตัว

นักศึกษา 

ภายในปี

การศกึษาแรก 

ต่ ากว่าร้อยละ 

75 

 (((4))) ((92.13%)) 

(((94.87%))) 

บัตรนักศกึษา 

 12. ความ 

คลาดเคลื่อนและ

ความไม่

สมบูรณข์อง

ฐานข้อมูล

ประวัตินักศกึษา

ต่ ากว่ารอ้ยละ 1.0 

มีความคลาด

เคลื่อนและ

ความไม่

สมบูรณ์ของ

ฐานข้อมูล

ประวัตินักศึกษา

เกินกว่าร้อยละ 

 1. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามท่ีได้รับแจ้ง และ

ติดตามเอกสารประวัติจากคณะ/หลักสูตร 

2. มีโครงการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของประวัตินักศกึษา 

 

 

 

8 

(8) 

((4)) 

(((4))) 

หัวหน้างาน

ประวัตินักศึกษา 

0% 

(0%) 

((0%)) 

(((0%))) 

เอกสารการแก้ไข

ข้อมูลให้ถูกต้อง

ตามท่ีได้รับแจ้ง 

และติดตามเอกสาร

ประวัติ 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

เทียบกับจ านวน

นักศกึษา

ท้ังหมด 

1.0 เทียบกับ

จ านวนนักศกึษา

ท้ังหมด 

 13. มีการ

ตรวจสอบ

คุณวุฒขิอง

นักศึกษาใหม่

ครบถ้วน

ภายใน 1 ปี

การศกึษา 

มีการตรวจสอบ

คุณวุฒขิอง

นักศึกษาใหม่

ไม่ครบถ้วน

ภายใน 1 ปี

การศกึษา 

มีการสร้างรายงานผลการตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิ

ของนกัศกึษา 

 

 

 

8 

(8) 

((8)) 

(((8))) 

หัวหน้างาน

ประวัตินักศึกษา 

100% 

(100%) 

((100%)) 

(((100%))) 

เอกสารการสร้าง

รายงานผลการ

ตรวจสอบเอกสาร

คุณวุฒ ิ

 14. จัดเก็บฐาน

ข้อ- มูลหลักฐาน

ประวัตินักศกึษา

ใหม่ในรูปแบบ

เอกสาร

อิเลก็ทรอนกิส์

จัดเก็บ

ฐานข้อมูล

หลักฐานประวัติ

นักศึกษาใหม่

ในรูปแบบ

เอกสาร  

1. มีโครงการจัดเก็บเอกสารส าคัญทางการศกึษา

รองรับการด าเนินงาน 

2. มีการน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงงาน 

 

 

 

3 

(3) 

((3)) 

(((3))) 

หัวหน้างาน

ประวัตินักศึกษา 

100% 

(100%) 

((100%)) 

((100%)) 

เอกสารการจัดเก็บ

เอกสารส าคัญทาง

การศกึษา 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ได้ร้อยละ 80 ขึ้น

ไป 

อิเลก็ทรอนิกส์  

ได้น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 

 

 15. สามารถ

สรุปสถิติ

จ านวน

นักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า

แยกตามคณะ

และภาควิชา

ภายใน

ก าหนดเวลา 

ไม่สามารถสรุป

สถิติจ านวน

นักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า

แยกตามคณะ

และภาควิชา

ภายใน

ก าหนดเวลา 

มีผู้อ านวยการดูแลการจัดท าสถิติจ านวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าแยกตามคณะและภาควิชาภายใน

ก าหนดเวลา 

 

 

 

 

8 

(8) 

((8)) 

(((8))) 

ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้างาน
ประมวลผล 

in time 

(in time) 

((in time)) 

(((in time))) 

เอกสารรายงานสถิติ

จ านวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าแยก

ตามคณะและ

ภาควิชา 

 16. สามารถ

สรุปจ านวน

นักศึกษา

ปัจจุบัน และ

ไม่สามารถสรุป

จ านวนนักศกึษา

ปัจจุบัน และ

ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จ

มีรอง ผอ. และหัวหน้างานระเบียนดูแลจัดท าสถิติ

ข้อมูลดังกล่าว 

3 

(3) 

((3)) 

(((3))) 

รอง

ผู้อ านวยการ

และหัวหน้างาน

ระเบียน 

in time 

(in time) 

((in time)) 

(((in time))) 

เอกสารรายงานสรุป

จ านวนนักศกึษา

ปัจจุบัน และศิษย์

เก่าท่ีส าเร็จ



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ศิษย์เก่าท่ี

ส าเร็จ

การศกึษาใน

รอบ 5 ปี ท่ี

ผ่านมา

ท้ังหมดทุก

ระดับ

การศกึษา

ภายใน

ก าหนดเวลา 

การศกึษาใน

รอบ 5 ปี ท่ีผ่าน

มาท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา

ภายใน

ก าหนดเวลา 

  การศกึษาในรอบ 5 

ปี 

 

 17. สามารถ

ติดตามให้มี

การส่งเกรด

รายวิชาทาง

ระบบ online 

ได้ร้อยละ 90 

มีการส่งเกรด

รายวิชาทาง

ระบบ online 

หรือส่งเป็น file 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 

90 

1. ส่งบันทึกแจ้งปฏิทินการกรอกเกรดแบบรายปีไป

ยังทุกหลักสูตร 

2. ส่งบันทึกแจ้งก าหนดการ กรอกเกรดแบบรายภาค

การศกึษาไปยังทุกหลักสูตร 

3. แจ้งชื่อรายวิชาท่ีไม่กรอกเกรดทางระบบให้คณะ

วิชาทราบ 

8                 

(8)                

((8)) 

(((8))) 

 

หัวหน้างาน

ประมวลผล 

ผลการด่าเนินงาน 

รอข้อมูล 

(99.38%) 

(( 92.17%)) 

(((94.1 %))) 

1. เอกสารสรุปผล

การกรอกเกรด

ประจ าปี 2559 

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ขึ้นไปของ

จ านวน

รายวิชา

ท้ังหมด

ภายใน

ก าหนดเวลา

ปกต ิ

 

4. ท ารายงานสถิติรายวิชาท่ีไม่กรอกเกรดทางระบบ

ให้คณะวิชาทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

5. ท าบันทึกขยายเวลาการส่งเกรดโดยการ import 

เกรดเข้าระบบ 

 

 18. สามารถ

ติดตามการส่ง

เกรดรายวิชา

ล่าช้าได้ร้อย

ละ 90 ขึ้นไป

ของจ านวน

รายวิชาท่ีส่ง

เกรดล่าช้า

ติดตามการส่ง

เกรดรายวิชาล่า 

ช้าได้น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนรายวิชา

ท่ีส่งเกรดล่าช้า

ท้ังหมดตามบัน 

ทึกก าหนดเวลา

1. ส่งบันทึกก าหนดเวลาส่งเกรดล่าช้าไปยังหลักสูตร

ท่ีส่งเกรดล่าช้า 

2. ท ารายงานสถิติรายวิชาท่ีไม่กรอกเกรดภายในภาค

การศกึษาถัดไปให้คณะวิชาทราบผ่านการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ 

3. ไม่น าวิชาหลักสูตรซ่อมบ ารุงอากาศยานมาคดิ

เนื่องจากรอผลการเรียนจากประเทศมาเลเซียนานกว่า

ปกต ิ

 หัวหน้างาน

ประมวลผล 

 

ผลการด่าเนินงาน 

รอข้อมูล 

(94.93 %) 

((94.93 %)) 

(((81.8 %))) 

 

1. เอกสารบันทึก

ข้อความติดตาม

รายวิชาท่ีส่งเกรดช้า

กว่าท่ีก าหนด 

2. สรุปผลการ

ติดตามการส่งเกรด

ล่าช้า 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม
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ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ท้ังหมดตาม

บันทึก

ก าหนดเวลา

ส่งเกรดล่าช้า 

ส่งเกรดล่าช้า 

 

4. ประชุมแนวทางแก้ปัญหาไม่ส่งเกรดวิชาระดับ

บัณฑิต ศึกษาร่วมกับบัณฑิตศึกษา 

5. ก าหนดช่วงเวลาส่งเกรดท่ีเหมาะสมของระดับ

บัณฑิตศกึษาแยกจากระดับปริญญาตรี 

(ท าบันทึกติดตามการส่งเกรดรายวิชาล่าช้าลงนาม

โดยรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ) 

 19. มีการ

ด าเนินงาน

ตามบันทึก

แก้ไขเกรด/ส่ง

เกรดเพิ่มเติม

ถูกต้องร้อยละ 

99 

มีการด าเนินงาน

ตามบันทึก

แก้ไขเกรด/ส่ง

เกรดเพิ่มเติม

ถูกต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 99 

1.ตรวจสอบผลการเรียนของนกัศกึษาทุกครั้งหลัง

ด าเนินการแก้ไขเกรด 

2. ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาก่อน

เพิ่มเติมเกรด 

(ด าเนินการตามมาตรการเดิมโดยเคร่งครัดมากขึน้) 

 

8 

(8) 

 ((8)) 

(((8))) 

 

หัวหน้างาน

ประมวลผล 

 

รอข้อมูล 
( 100%) 

(( 100%)) 
(((100%))) 

1. เอกสารรายงาน

ผลการเรียน

นักศึกษาฉบับแก้ไข

เกรด 

 20. ตรวจพบ

ความ

คลาดเคลื่อน

ตรวจพบความ

คลาดเคลื่อน

ของฐานข้อมูล

1. มีการติดตามการจัดตารางสอนผ่านระบบออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2553 

2. มีโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล

5                

(5) 

((5)) 

หัวหน้างาน

ประมวลผล 

 1. เอกสารรายงาน

ตารางสอบฉบับ

ปรับปรุงฐานข้อมูล



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ของ

ฐานข้อมูล

ตารางสอน

ประจ าปี

การศกึษาใน

ระบบน้อย

กว่าร้อยละ 5 

ของรายวิชา

ท้ังหมด 

 

ตารางสอน

ประจ าปี

การศกึษาใน

ระบบมากกว่า

ร้อยละ 5 ของ

รายวิชาท้ังหมด 

 

รายวิชาให้มีความถูกต้อง 

 

(((-))) 

 

รายวิชาให้ถูกต้อง 

 21. ตรวจพบ

ความ

คลาดเคลื่อน

ของรายวิชา

จัดตารางสอบ

น้อยกว่าร้อย

มีความคลาด

เคลื่อนของ

รายวิชาจัด

ตารางสอบ

มากกว่าร้อยละ 

5 ของรายวิชา

1. มีบันทึกสอบถามรายวิชาท่ีไม่จัดสอบในตารางไป

ยังคณะวิชา  

2. มีการจัดท า check list การตรวจสอบความถูกต้อง

ของโปรแกรมการจัดตารางสอบก่อนและหลังการจัด

ตารางสอบ 

 

8                 

(8)                 

((8)) 

(((8))) 

 

หัวหน้างาน

ทะเบียนเรียน 

 

0 % 
(0 %) 

(( 0 %)) 
(((0 %))) 

 

1. เอกสาร Check 

List การตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

การจัดตารางสอบ 

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 
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ระดับความเส่ียงปี 
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(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ละ 5 ของ

รายวิชาจัด

ตารางสอบ

ท้ังหมด 

 

จัดตารางสอบ

ท้ังหมด 

 

 22. ตรวจสอบ

การจบ

การศกึษาของ

นักศึกษาให้มี

ความถูกต้อง

ร้อยละ100 

ตรวจสอบการ

จบการศึกษา

ของนกัศกึษามี

ความถูกต้อง

น้อยกว่าร้อยละ

100 

1. มีการตรวจสอบซ้ าส าหรับนักศึกษาท่ีแจ้งจบแต่

ตรวจสอบรอบแรกไม่จบหลังส้ินสุดการแก้ไข

สัญลักษณ ์I หรือได้รับการประสานจากงาน

ประมวลผลในกรณีมกีารแก้ไขเกรดหลังก าหนด

แก้ไขสัญลกัษณ ์I 

2. กรณีท่ีมีการปรับลดเกรด งานประมวลผลต้อง

ตรวจสถานภาพการแจ้งจบการศึกษาและแจ้งให้ฝ่าย

งานระเบียนทราบ 

(ด าเนินการตามมาตรการเดิมโดยเคร่งครัดมากขึน้) 

8                 

(8)                

((8)) 

(((8))) 

 

หัวหน้างาน

ตารางเรียนและ

ตารางสอบ 

 

รอข้อมูล 

 (0.036 %) 

((0.036 %)) 

(((0.052 %))) 

 

1. เอกสารรายงาน

การตรวจสอบซ้ า

ส าหรับนักศึกษาท่ี

แจ้งจบ 

 23. ความพึง

พอใจของ

มีความพึงพอใจ

ของนกัศกึษาต่อ

1. มีการปรับปรุงระบบงานลงทะเบียนล่าช้าด้วย

ระบบออนไลน์ 

5 

(5)                

หัวหน้างาน

ระเบียน 

รอข้อมูล 
(100 %) 

1. เอกสารรายงาน

ผลความพึงพอใจ



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 
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ระดับความเส่ียงปี 
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(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ผู้ใช้บรกิาร

ท่ัวไป 

คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ย 

3.50 คะแนน

ขึ้นไป

(คะแนนเต็ม 

5.0) 

 

การท าบัตร

นักศึกษาใหม่

คิดเป็นคะแนน

เฉลี่ย ต่ ากว่า 

3.50คะแนน 

 

2. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง

งาน 

3. แจกคู่มือการติดต่อส านกังานทะเบียนส าหรับ

นักศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ

ออนไลน์ 

5. ให้มีโครงการพิมพ์ใบช าระเงินค่าหน่วยกิตทาง

ธนาคารผ่านตู้บริการออนไลน์ 

6. พัฒนาระบบ e-banking  มาเสริมการช าระเงินค่า

หน่วยกิต 

7. สัมมนาบุคลากรเรื่องงานบริการ 

8. ตั้งฝ่ายงาน customer relationship เพิ่มขึ้นมา 

((5))              

(((-))) 

 

 (( 100 %)) 
(((100 %))) 

ต่อการท าบัตร

นักศึกษาใหม ่         

 24. ความพึง

พอใจของ

ผู้ใช้บรกิาร 

website 

ค่าความพึง

พอใจของ

ผู้ใช้บรกิาร 

website 

1. มีรองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศท าหน้าท่ีดูแล

ข้อมูล และการตอบปัญหางานทะเบียนผ่านเว็บบอร์ด 

2. พัฒนา บริการใหม่ ๆ บน website โดยสม่ าเสมอ 

3. น าผลการประเมินมาปรับปรุง website 

9                

 (9)                 

((9)) 

(((9))) 

ผู้อ านวยการ 
และรอง

ผู้อ านวยการ 

 

รอข้อมูล 

(3.67) 

((4.05))   
(((3.86))) 

1. เอกสารรายงาน

ความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการ web 

site 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 
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ระดับความเส่ียงปี 
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(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ส านักงาน

ทะเบียนคิด

เป็นคะแนน

เฉลี่ย 4.00 

คะแนนขึ้นไป 

(คะแนนเต็ม 

5.0) 

ส านักงาน

ทะเบียนคิดเป็น

คะแนนเฉลี่ย

น้อยกว่า 4.00 

 

4. ประเมินความพึงพอใจ โดยสุ่มนักศึกษามาทดลอง

ใช้ website แล้วประเมินทันที 

5. แยกการประเมินความพึงพอใจ website ออก

ต่างหากจากการประเมินบริการท่ัวไป 

6. ปรับปรุง main page ใหม่ท้ังหมดให้มีลักษณะ

ดึงดูดและใชง้านง่าย 

7. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบน website 

8. ปรับปรุงเมนูบริการนักศึกษาตา่งๆ เช่น Download 

แบบฟอร์ม  

9. ปรับปรุงให้เป็นระบบทวิภาษาโดยสมบูรณ์ 

 

 25. มีบุคลากร

ท่ีสามารถ

ท างานส าคัญ

ทดแทนกันได ้

ขาดบุคลากรท่ี

สามารถท างาน

ส าคัญทดแทน

กันได ้

1. มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของบุคลากรแยกตามฝ่าย

งานแต่ก็ยงัมีงานส าคัญท่ีขึ้นอยู่เฉพาะกับตัวบุคคล 

2. ระบุงานส าคัญท่ีขึ้นอยู่เฉพาะกับตัวบุคคล และ

จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 

 3. สร้างบุคลากรส ารองท่ีสามารถท างานส าคัญเมื่อ

จ าเป็นได้ 

9                

 (9)                

((9)) 

(((9))) 

 

ผู้อ านวยการ   

รองผู้อ านวย 

การ  และ

หัวหน้างาน 

 

 1. เอกสารคู่มือการ

ด าเนินงาน 

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 
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(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

 26. ระบบ

สารสนเทศ

ของส านักงาน

ทะเบียนได้รับ

การดูแลอย่าง

ปลอดภัยและ

มีเสถียรภาพ 

ระบบ

สารสนเทศของ

ส านักงาน

ทะเบียนมีความ

เส่ียงต่อความ

ปลอดภัยและ

ความมี

เสถียรภาพ 

1. มีศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการดูแล 

2. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ(ศูนย์ ict ) ระบุ

ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศแยกตาม hardware 

network และ application 

3. มีมาตรการแจ้งปัญหา อุปสรรค และติดตามผลการ

แก้ปัญหาไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศตามความเส่ียงต่อระบบสารสนเทศของ

ส านักงานทะเบียน ดังนี้ 

5                

(5)                

((5)) 

(((5))) 

 

ผู้อ านวยการ  

รองผู้อ านวย การ 

และ 

หัวหน้างาน 

รอข้อมูล 

(4.10) 

((4.03))   
(((3.98))) 

1. มีบันทึกข้อความ

แจ้งปัญหา อุปสรรค 

และติดตามผลการ

แก้ปัญหาไปยงัศนูย์

คอมพิวเตอรแ์ละระบบ

สารสนเทศ 

 2. มีการติดตั้ง

เครื่องส ารอง

กระแสไฟฟ้าให้กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์

ส านักงานทะเบียน

ครบทุกเครื่องในปี

การศกึษา 2555 

3. มีโครงการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบงานทะเบียน



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

ออนไลน์ท้ังปี

การศกึษาทุกปี 

 27. มาตรการ

ป้องกันน้ า

ท่วม 

ภาวะน้ าท่วม 

 

1) IT SERVICE DELIVERY RISK ต้องมีมาตรการเรื่องระบบ

ล่ม หรือช้า 

2) IT SOLUTION DELIVERY RISK ต้องระวังการน า IT มาใช้

แลว้ไม่บรรลุวัตถุประสงคง์าน 

3) SECURITY ต้องมีมาตรการตรวจสอบระบบและส ารอง

ข้อมูลท่ีด ี

4) SYSTEM ERROR / FAILURE มีมาตรการไฟฟ้าส ารองและ 

antivirus 

5)  PROGRAMMING ERROR รายงานปัญหาโปรแกรมเพื่อ

ปรับปรุง 

6) TELECOMMUNICATION 

ERROR รายงานปัญหา network 

7) INFORMATION ERROR รายงานปัญหาข้อมลูไม่ตรงกนั

ของระบบ 

5                 

(5)                

((5)) 

(((5))) 

 

ผู้อ านวยการ  

รองผู้อ านวย การ 

และ 

หัวหน้างาน 

รอข้อมูล 

(4.10) 

((4.03))   
(((3.98))) 

1. เอกสารโครงการ

จัดเก็บเอกสาร

ส าคัญทางการศกึษา 

2.เอกสารอ้างอิง 

ในวิกฤตการน้ าท่วม

ปีการศึกษา 2554 

ส านักงานทะเบียนมี

ส านักงานชั่วคราว

เปิดให้บริการท่ีศูนย์

สาธรธาน ี

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

(ท้ังท่ีเป็นเรื่องเดียว กนั) 

8)  ส านักงานทะเบียนมี programmer ประจ าส านักงานเพื่อ

แก้ปัญหาเบ้ืองตน้ 

 28. การให้

ข้อมูลกับ

นักศึกษาท่ี

ถูกต้องและ

เป็นไปตาม       

กฎระเบียบ 

 

การให้ข้อมูล

คลาดเคลื่อนกับ

นักศึกษา 

 

1. มาตรการด้านกายภาพ การเก็บรักษาเอกสาร 

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือต่างๆ ของท่ีต้อง

ใช้ไฟฟ้า การขนย้าย การก าหนดผู้รับผิดชอบ                 

2. มาตรการด้านงานบรกิารงานทะเบียนในระหว่าง

วิกฤตน้ าท่วม 

3. เฝ้าติดตามแนวทางและด าเนินการตามมาตรการ

ของมหาวิทยาลัยในช่วงก่อนและใกล้วิกฤตการน้ า

ท่วม 

4. เน้นจัดเก็บเอกสารส าคัญในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ 

5 

(5)                

((5)) 

(((-))) 

 

ส านักงาน

ทะเบียน 

 

 เอกสารร้องเรียน

การให้ข้อมูล

คลาดเคลื่อน 

 

 29.

ประสิทธิภาพ

ของโปรแกรม

การท างาน

ผิดพลาดจาก

ข้อจ ากัดของ

1. เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กบัคณะวิชาติด

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศกึษามากขึน้                               

2. ผลักดนัให้นกัศกึษาใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้

5 

(5)                

((5)) 

ส านักงาน

ทะเบียน 

 เอกสารโครงการ

ปรับปรุงโปรแกรม

การท างานของ



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

การท างาน

ของส านักงาน

ทะเบียน 

โปรแกรม มากขึ้น                              

 3.ประชุมสัมมนาให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับ 

กฎระเบียบโดยสม่ าเสมอ 

(((-))) 

 

ส านักงานทะเบียน                  

 

 1. ท าเรื่องแจ้งส านักงานบริการสารสนเทศฯให้

ปรับปรุงโปรแกรมท่ีมีปัญหา                                         

2. ติดตามผลการด าเนินงานแก้ไขโปรแกรมและ

ทดสอบความถูกต้อง 

8 

(8)                 

((8)) 

(((-))) 

ส านักงาน

ทะเบียน 

 

 เอกสารโครงการ

ปรับปรุงโปรแกรม

การท างานของ

ส านักงานทะเบียน                  

ระเบียบ

กฎหมาย 

1. ออกใบ

ปริญญาบัตรโดย

ไม่ขัดต่อมาตรา 

122 * 

พระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศกึ

ษาเอกชน พ.ศ.

2546 

2.กฎระเบียบ

ออกใบปริญญา

บัตรโดยขัดต่อ

มาตรา122*  

พระ ราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึก

ษาเอกชน พ.ศ.

2546 

 

 

1. ส านักงานทะเบียนร่วมกับส านักงานมาตรฐาน

วิชาการตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบ

ปริญญา 

2. ฝ่ายระเบียนตรวจสอบการรับรองหลักสูตรกับ

ส านักงานมาตรฐานวิชาการส าหรับหลักสูตรท่ีมี

บัณฑิตจบเป็นรุ่นแรก 

 

 

 

5 

(5) 

((5)) 

(((5))) 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

และหัวหน้างาน

ฝ่ายระเบียน 

 

 

 

 

 

 

ไม่ขัด 

(ไม่ขัด) 

((ไม่ขัด)) 

(((ไม่ขัด))) 

 

 

 

 

 

เอกสารการรับรอง

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มคีวามสีย่งต่่า  ส่านักงานทะเบียน   

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ / 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง 

มาตรการเฝ้าติดตาม(monitor) หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดา่เนินการตามปกติ 

ระดับความเส่ียงปี 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ปี 56))) 

ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของความเส่ียง 

ผลการด่าเนินงาน 

59 

(58)                        

((ปี 57))                

(((ป5ี6))) 

เอกสารหลักฐาน 

(คณุธรรม

จริยธรรมของ

นักศึกษา) 

จ านวนครัง้ท่ี

นักศกึษาปลอม

แปลงเอกสาร

ส าคัญทาง

การศกึษา หรอื 

ปลอมลายเซ็นใน

เอกสารค ารอ้ง

มากกว่า 5  ครั้งตอ่

ปีการศกึษา 

1. กรณีปลอมแปลงเอกสารส าคัญทางการ ศึกษา

(transcript , ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองคุณวุฒิ) 

จะถูกด าเนินคด ี

2. กรณีปลอมแปลงลายเซ็นในค าร้องต่าง ๆ จะถูกส่ง

ด าเนินการทางวินัยศกึษาไปยังฝ่ายปกครอง 

 

 

 

 

5                 
(5) 
((-))               

(((-))) 

คณุวิลัยพร 
 

   อยู่ระหว่างรอ
ข้อมูล 
(3) 
((-)) 

   (((4))) 

 

รายงานจ านวนครั้ง

ท่ีนักศกึษาปลอม

เอกสารหรือปลอม

ลายเซ็น และ

เอกสารหลักฐาน

ปลอม 

 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ และการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1. ร้อยละของงานวิจัย
ตีพิมพ์หรืองาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(KPI 2.1) 

1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งานประจ าปีของคณะวิชา โดยมี
ปัจจัยร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะวิชา  
 
2. ก าหนดนโยบายการ
ประเมินผลงานบุคลากรปลายปี 
โดยให้ค่าถ่วงน้ าหนักของการมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ /น าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยมีผลต่ออัตรา
การขึ้นเงินเดือนของบุคลากร  
 
3. ท าประกาศ มรส. สนับสนุน 
ค่าตีพิมพ์ให้ส านักพิมพ์ตามที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อ
ฉบับ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจการ

2x4  
 

8 
 

1. จัดการบรรยายแนว
ทางการเขียนบทความ
วิจัยที่มีคุณภาพให้
นักวิจัยระหว่างปี  
3. การเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัยหน้าใหม่      
โดยเชิญวิทยากรมาก
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและเผยแพร่มาท า
การจัดอบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ครบทุกขั้นตอน
การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
4. คณะวิชาฯ จัดการ
น าเสนอโครงการ 

คณะ/สวจ 1x4  
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 30 
 
1. วารสาร RJAS ปี 2560 
2. วารสาร RJES ปี 2560 
3. วารสาร ศศพ. ปี 2560 
4. Proceeding of RSU 
conference 2018 
5. รายงานสืบเนื่องบัณฑิต
วิทยาลัย 2018 
6. รายงานสืบเนื่อง ASTC 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

เผยแพร่ผลงานวิจัยลงวารสารที่
จัดอยู่ในฐาน TCI /สกอ./สมศ. 
โดย 
 
4. มอบรางวัลส าหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่มีค่า impact factor  
และการจัดอันดับคลอไทล์ (Q1-
Q4) 
 
5. มอบเงินรางวัล 10,000 บาท 
แก่อาจารย์และบุคลากรที่น า
ผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร
ของมหาวิทยาลัย RJAS RJSH  
 
5. สนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์ที่ไปน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยสามารถน าเสนอใน
ต่างประเทศได ้1 ครั้ง ใน

(Senior Project) 
ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
5.จะท าการจัดสรรทุน 
เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม สัมมนา
ระดับชาติ เพิ่มขึ้นตาม
ความเหมาะสม โดย
ขอเบิกส่วนเกิน จาก 
3,000 ที่ได้รับจาก
คณะฯ ตาม 
ค่าลงทะเบียนจรงิ แต่
ทั้งนี้วงเงินทีข่อเบิก
ต้องไม่เกิน 3,000 
บาท อาจขอเบิกส่วน
ที่เกินได้จาก
ส่วนกลางโดยให้
สถาบันวิจัยช่วย
พิจารณาให้ความ



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประเทศ 1 ครัง้ 
 
6. จัดสรรงบประมาณการเข้า
ร่วมการประชุม สัมมนา 
ระดับชาติ (ในประเทศ) ทั้งใน
รูปแบบ ปากเปล่าและโปสเตอร์ 
โดยก าหนดงบประมาณ 2,500 
บาท/คน 
7. สถาบันวิจัยจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ส าหรับคณาจารย์และ
บุคคลภายนอกเพื่อน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี 
8. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม
วิชาการ นักศึกษาระดับปริญญา
โท/เอก มกีารน าเสนอผลงาน 
ช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของ
ทุกปี 
9. จัดท าวารสารระดับนานาชาติ 

เห็นชอบ เพราะตอนนี้ 
สวจ. รับผิดชอบ
เฉพาะงบน าเสนอ
ต่างประเทศ หรือใน
อนาคต ฝ่ายแผนการ
เงินปรับเพ่ิมวงเงิน
ตามความเหมาะสม 
และให้ทางคณะฯ 
เป็นผู้พิจารณา 
 
6. คณะวิชาจัดการ
น าเสนอผลงาน
ปริญญานิพนธ์ใน
รูปแบบโปสเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี   
 
7.พัฒนาคุณภาพ
วารสาร RJAS 
ก าหนดนโยบายให้



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับชาติของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ผลักดันการผลิตงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารมหาวิทยาลัย โดยมี
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 
10. จัดท าฐานข้อมูลด้านทุนวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนเว็บไซต์ 
 
 

เข้าฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีวารสารไทย 
(TCI) และ Asian 
Citation index  
(ปัจจุบันฐาน ACI)  
 
8. ติดตามความก้าว 
หน้าผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ผ่าน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย 

2. จ านวนชุด
โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แบบบูรณา
การสหสาขา ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
(KPI 2.2) 

1. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจ าปีการศึกษา 2560 
- ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัย
เพื่อการพัฒนา Applied 
Research Fund 

4x4  
 

16 - คณะ/สวจ 4x4  12 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5 
 
รายชื่อชุดโครงการวิจัยที่มี
การบูรณาการแบบสหสาขา 
1.งานวิจัยชุดกัญชา 
2.การศึกษาคุณลักษณะทาง
เภสัชเวชและข้อก าหนด

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
และสารสกัดพืชท้องถิ่นบน
พ้ืนที่สูงที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เวช
ส าอางของมูลนิธิโครงการ
หลวง  
โดย รศ. ดร.กฤษณา ภูตะคาม 
 
3.การรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ไทยกลุ่มมิลเลนเนียลหรือกลุ่ม
เจ็นเอ็มในประเทศไทยท่ีมีต่อ
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ของ อ.พัฒน์ธีรา พันธรา
ธร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
 
4.โครงการเปิดช่องทางแหลง่
เรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน 
โดยศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยา
นนท์ 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
5.งานสร้างสรรค์ ของ ผศ.ดร.
เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน 
 
 

3. จ านวนโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มี
แหลง่ทุนภายนอกหรือ
แหลง่ทุนภายนอกร่วม 
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ        
ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(KPI 2.3) 
 

1. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ภายนอก อย่างทั่วถึง โดยการ
อีเมลล์ถงึนักวิจัย บคุลากรทุก
คน ในมหาวิทยาลัย 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง แนวทางการด าเนินการ 
การปฏิบัติเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

3x4  
 

12 
 

1.ประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับทุนภายนอก
ร่วม ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

คณะ/สวจ 2x4 
 

8 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 10 
 
1. รายชื่องานสร้างสรรค์ที่
ได้รับทุนจาก สนง.นวตกรรม
แห่งชาติ  จ านวน 32 เรื่อง 
2. รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
ภายนอก ผ่านสถาบันวิจัย 

 

4. จ านวนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์         
ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง แนวทางการด าเนินการ 
การปฏิบัติเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

2x4  
 

8 
 

ประกาศให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
(ประเภทองค์ความรู้
ใหม่) จ านวน 3 รอบ/
ปีการศึกษา 

คณะ/สวจ 1x4 
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 20 MB 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี
การศึกษา 2560 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

(KPI 2.4) 
 

2. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก โดยการเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัย ในด้านต่าง ๆ 
3. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันเพื่อเผยแพร่
ชื่อเสียงและเพื่อร่วมขอทุนจาก
ภายนอก 
4. ก าหนดนโยบายให้อาจารย์
วิจัย สามารถการลดภาระงาน
สอน อันเนื่องมาจากงานวิจัย ที่
ได้รับทุนจากภายนอก 
 
 
 
 
 

รอบที่ 1/2560 มีจ านวน
งานวิจัยทั้งสิ้น 27 โครงการ 
งบประมาณ 3,282,180 บาท 
รอบที่ 2/2560 มีจ านวน
งานวิจัยทั้งสิ้น 24 โครงการ 
งบประมาณ 1,828,046 บาท 
รอบที่ 3/2560 มีจ านวน
งานวิจัยทั้งสิ้น 37 โครงการ 
งบประมาณ 3,121,763 บาท 
รวมงบประมาณวิจัยปี
การศึกษา 2560  
เป็นเงิน 8,231,917 บาท 
 
เงินสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รวม 
เป็นเงิน 2,753,995.78 บาท 
 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายนอก  11,286,502 บาท 
5. จ านวนผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ที่ได้รับการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ ์
สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัย ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
(KPI 2.5) 

1.ประชุมชีแ้จงมาตรฐาน
ก าหนดของ สมศ. ผ่าน
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย คณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ ในงานประชุม
วิชาการที่จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
จากส านักงานสนับสนุนงาน 
วิจัยแห่งชาติในระดับสากล  
3.จัดตั้งส านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
4.จัดตั้งส านักงาน Start Up และ
การลงทุน 

1x4  
 

4 
 

1. ประกาศสนับสนุน
การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร โดยมี
หน่วยงานบริการ 
ได้แก่ ส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิบัตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความรู้ 
ความสามารถมากขึ้น 
 
 
 
 

คณะ/สวจ 1x4 
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5  
 
1. รายชื่องานวิจัยที่ได้รับ
สิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปี 2560  

 

6. จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

1. สนับสนุนและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย 
และผลงานนวัตกรรม  ให้

3x4  
 

12 
 

1. บริการและจด
ทะเบียนด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

คณะ/สวจ 3x4  
 

12 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5  
 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

พาณิชย์ ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(KPI 2.6) 

สามารถต่อยอดออกสู่สังคมใน
เชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ 
โดยทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน  
 
 

2. ส่งเสริมและบรกิาร
ด้านงานวิจัยและการ
จัดการส่วนแบ่งและ
ผลประโยชน์  
3. ส่งเสริมนวัตกรรม
ใหม ่งานสร้างสรรค์ 
ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ
ทางธุรกิจ  
4. สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและจัดการ
ผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

1. รายชื่องานสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (startup ) 
(จ านวน 3 รายการ)  
2. งานวิจัยโลชันผสมสารจาก
เปลือกเงาะ (1 รายการ)  
(รวม 4 รายการ)  

7. การจัดการความรู้
ด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และงาน
นวัตกรรม จ านวนเรื่อง
ต่อปีไม่เป็นไปตาม     
ค่าเป้าหมายที่ต้องไว้ 
(KPI 2.6) 

คณะกรรมการบริหารฝ่าย
วิชาการก าหนดมาตรการ ให้ทุก
คณะวิชาต้องการจัดการการ
เรียนรู้  

1x4 4 ก าหนดให้คณะวิชามี
การจัดการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่ก าหนด 
ได้แก่  
1) งานวิจัยและการ
สร้างสรรค์  
2) การจัดการเรียน
การสอน 

ศสพ. / คณะ 1x4 4 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 20  
 
 
สรุปรายงานการจัดท า KM 
ของศูนย์สนับสนุนการเรียน
การสอน 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
(60) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

3) ศิลปวัฒนธรรม 
4) KM Day 2561 

 



 

 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องด าเนินการของ สถาบันวิจัย  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าสถาบันวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดความเสี่ยงที่

เห็นควรให้มีการด าเนินการทั่วทั้งสถาบันวิจัย ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยมีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงท่ี 1 การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยไม่เสร็จทันตามก าหนด     

เกินกว่า 75% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

              ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

สถาบันวิจัยไม่เสร็จทันตามก าหนดเกินกว่า 75% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

ความเสี่ยงที่ 1 2556 2557 2558 2559 2560 
การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
สถาบันวิจัยไม่เสร็จทันตามก าหนดเกินกว่า 75% ของจ านวน
ทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา 

28.2% 28% 50% 64.6% 97.7% 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยง การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยไม่เสร็จทันตาม
ก าหนดเกินกว่า 75% ของจ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดต่อปีการศึกษา คือ 

 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก 
 อาจารย์มีต าแหน่งการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา 
 บางรายวิชามีการเปิดการเรียนการสอน 1 คร้ังต่อปี ท าให้มีปัญหาต่อการเก็บข้อมูล 
 นักวิจัยไม่ได้รายงานความ ก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 



 

 

ความเสี่ยงท่ี 2. การบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย 

การระบุปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต                        

ด้านกฎหมาย คือ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม                   

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ยังไม่มีห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์   

 ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญารับทุนวิจัย รวมถึงการคืนเงินทดรองจ่ายที่ไม่เป็นไปตามก าหนด 

 

 

 

 

 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคมุภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.การบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจาก
สถาบันวิจัย ทั้งที่เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์แล้ว และที่
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

นักวิจัยไม่ได้
รายงานความ 
ก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ 
 

มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนจากสถาบันวิจัย  

3x3 
(3x3) 

 ((3x3)) 
(((3x3))) 

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

สถาบันวิจัยมีการ
ประสานงาน
ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโดย
ท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังนกัวิจัยใน
แต่ละช่วงงวดงาน 
(3 เดือน) 

เจ้าหน้าที่  
(คุณนิภาพร 
พบสระบัว) 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

นักวิจัยร้อยละ80 ที่ได้รับ
การติดตามทุนนั้น จักมีการ
ประสานแจ้งผลกลับมาทาง
สวจ.ทั้งในรูปของบันทึก
ข้อความพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า และการขอ
ขยายเวลา  
ส่วนอีกร้อยละ 20 นั้น 
สวจ.จะประสานทาง
โทรศัพท์และ อีเมล์ เพื่อ
สอบถามความก้าวหน้า
โดยตรง  และจัดท าบันทึก
ข้อความ เพื่อติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยของผู้รับ
ทุนอุดหนุน รวมถึงมีการ
ติดตามการคืนใบเสร็จจาก

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

การยืมเงินทดรองจ่ายจาก
แผนกจ่ายเงิน และ สวจ.             
ร่วมติดตามด้วย  
ปี 2560 = 1 ครั้ง  
(17 พ.ย. 60) 
 
ปี 2559 = 1 ครั้ง  
(19 ต.ค. 59) 
 
ปี 2558 = 2 ครั้ง 
(19 ต.ค. 58, 4 มี.ค. 59) 
 
ปี 2557 = 2 ครั้ง 
(9 พ.ย. 57, 11 มี.ค. 58) 
ปี 2556 = 2 ครั้ง 
(3 ก.ย. 56, 18 ก.พ. 57) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.บันทึกข้อความติดตาม



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

การด าเนินงานวิจัย 
2.รายงานความก้าวหน้า
เป็นเอกสาร เช่น 
ความก้าวหน้าตามงวดงาน 
(มรส.84)  / ขยายเวลาเป็น
รายบุคคล (มรส.92) หรือ 
ส่ง(ร่าง)รายงานการวิจัย 

2.การจัดท าและ
รวบรวมข้อมูลทุน
แหลง่ทุนภายใน 
ภายนอก 

1. การจัดท า
เอกสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหลง่ทุนวิจัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกมีไม่มาก
พอ (20 ฉบับ/ปี
การศึกษา) 
2. เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันมีการ
จัดการงานของ
สถาบันวิจัยที่

1. จัดท าจดหมายข่าวราย
สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านการวิจัย จาก
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย
เฉลี่ยเดือนละ 4 ฉบับ 
 
2. มีการแบ่งข่าวที่ได้รับ
ล่าช้า และข่าวที่ไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลา
ว่ามีจ านวนเท่าไหร่ในกรณี

2x3  
(3x3)  
((3x3)) 
(((3x3))) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
9 

(9) 
((9)) 

มีการน าข่าวสาร
ด้านการวิจัยหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขอทุนลงใน
เว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและ
ส่งไปยังเมล์กลาง
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคคลากร
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง เพื่อสามารถ
ติดตามข่าวสารได้

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

1x3  
(2x3)  
((2x3)) 
(((2x3))) 

3 
6 

(6) 
((6)) 

จ านวนข่าวสารในแต่ละ
สัปดาห์มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นและมกีาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวทุกวัน 
ปี 2560 = 100 ข่าว 
ปี 2559 = 216 ข่าว 
ปี 2558 = 124 ข่าว 
ปี 2557 = 78 ข่าว 
ปี 2556 = 148 ข่าว 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารจดหมายข่าวราย

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

เพิ่มขึ้นท าให้มีข่าว
ที่ประชาสัมพันธ์มี
ปริมาณลดลงซึ่ง
อาจไม่สอดคล้อง
กับจ านวนฉบับที่
ได้ก าหนดไว้ 

ที่มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไม่ทันเวลาที่
ก าหนด และเลยระยะเวลา
ที่ก าหนดรับสมัคร 

 
 
 

 

ทันต่อเหตุการณ์  สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

3.การรวบรวมจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ที่สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1.ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัยที่สอด 
คล้องกับตัวบ่งชี้
ของสมศ.สกอ.  
ยังไม่สมบูรณ์ 

จัดท าฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี ้
สมศ. และสกอ. ส าหรับ
รองรับการประกันฯ 

3x3 
(3x3)  
((3x3)) 
(((3x3))) 

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

1.มีการจัดท าคู่มือ
แบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพ
ด้านงานวิจัย และ
สร้างสรรค์ มรส.  
ให้แกค่ณะกรอก 
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
 
2.จัดประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  จ านวน 3 

เจ้าหน้าที่วิจัย 
(วุฒิศักดิ์) 

2x3 
(2x3 ) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

มีการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่
ส านักประกันคุณภาพ
ก าหนดอย่างละเอียด และ
ได้จัดท าแบบตรวจสอบ
การประกันคุณภาพส่ง
ให้กับทุกคณะ รวบรวม
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารจัดท าฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย 
2.รายงานประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 1 2 3 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ครั้ง เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ
คณะวิชา ตามตัว
บ่งชี้ ของ มรส.ส
กอ.สมศ. 

4.การหาแหลง่ทุน
ภายนอก 

มีแหลง่ทุนจาก
ภายนอกเพื่อพัฒนา
งานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย  
แต่นักวิจัยยังไม่
สามารถด าเนินการ
ขอทุนจากแหลง่
ทุนภายนอกได้ 

1.สร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 
 
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ทุนวิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก 
 
3.จัดอบรม/สัมมนา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แหลง่ทุนภายนอกและวิธี
ขอทุนให้อาจารย์และ

3x3 
2x4 

(2x4) 
(((3x4))) 

9 
(8) 
((8)) 

(((12))) 

1. มรส. ก าหนด
นโยบายด้านการ
จัดสรรทุนภายนอก 
ที่เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
2. สร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานวิจัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซึ่ง
ได้ด าเนินการอยู่
แล้วส่วนหนึ่ง 
 
3.ส่งเสริมและ

ผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที ่
(คุณชญา
นิษฐ)์ 

2x3 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
8 

(8) 
((8)) 

ปี 2560 เครือข่าย 8 แหลง่ 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น/
อพสธ./สกว./วช./สวทช./
สพภ./สนพ./สถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง 
 
ปี 2559 เครือข่าย 6 แหลง่ 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น /
เครือข่ายอุดมศึกษา
ตอนบน/สสอท./อพสธ./
สกว./วช./ 
 
ปี 2558 เครือข่าย 10แหล่ง 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น /

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิจัย ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
4.คณะควรระบุ
ผู้รับผิดชอบ 
- ด้านการขอทุนวิจัย  
- ด้านการเผยแพร่
โดยเฉพาะ 
- จัดสัดส่วนการสอนให้
เหมาะสม (โดยมีการระบุ
หมุนเวียนบุคลคลที่ท า
หน้าที่ดังกล่าว แจ้งผ่าน
คณะ ให้สัมพันธ์กับการ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยเน้นที่คนที่มีชื่อใน
หลักสูตร) 

สนับสนุนให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ทุน
วิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก 
 
4. จัดประชุม
ร่วมกับเครือข่าย
วิจัยประชาชื่น  

เครือข่ายอุดมศึกษา
ตอนบน/สสอท./อพสธ./
สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม/องค์การ
เภสัช/สนพ./สพภ.) 
 
ปี 2557  เครือข่าย 7 แหล่ง 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น /
วิจัยภาคกลางตอนบน/
สสอท./อพสธ./ สกว./วช./
สนง.ประกันสังคม) 
 
ปี 2556  เครือข่าย 7 แหล่ง 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น /
วิจัยภาคกลางตอนบน/
สสอท./อพสธ./ สกว./วช./
สนง.ประกันสังคม) 
 
เอกสารอ้างอิง 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.จดหมายตอบรับการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น 
 
2.จดหมายข่าวรายสัปดาห์
ผ่านทาง สวจ. 
 
3. ภาพถ่าย และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ระบบเว็บไซต์และ
ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ ถูก
โจมตีระบบ
เว็บไซต์บ่อยครั้ง
ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ทั้งนี้
เอกสารส าคัญ
ส าหรับการดาวน์
โหลดได้สูญ

1.มีแผนเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
2.มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 
3.มีการด าเนินงานในการ
จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ
ตามแผนงาน / โครงการ 

2x4 
(3x4) 
((4x4)) 
(((4x4))) 

8 
12 

(16) 
((16)) 

1.ตรวจสอบระบบ
การดาวน์โหลด
เอกสารเป็นประจ า
ทุกวัน 
 

2.ส ารองข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และ
ส ารองระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์เดือนละ 1 

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

1x4 
(2x4) 

 ((3x4)) 
(((3x4))) 

4 
(8) 

((12)) 
(((12))) 

เอกสารอ้างอิง 
ระบบเว็บไซต์ 
http://rri.rsu.ac.th 
http://rjas.rsu.ac.th 
http://rsucon.rsu.ac.th/ 

 

http://rri.rsu.ac.th/


 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

หายไปเป็นจ านวน
มาก 

 
 
4.มีการประเมินแผนงาน / 
โครงการ   
 
5.มีการน าผลการประเมินมา 
วางแผนพัฒนา 

ครั้ง 
 
 

3. มีการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
เป็นประจ าเพื่อให้
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์
มีความทันสมัยอยู่
เสมอ 
 
4. ฝากเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยไว้กับผู้
ให้บริการเซิฟเวอร์ 
(สัญญาเช่ารายปี) 

6.การพัฒนาบุคลากร 1.การสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ 
 

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพ่ิมเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 

2x4 
(3x4) 
((3x4)) 
(((3x4))) 

8 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

บุคลากร
สถาบันวิจัยให้
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 
 

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

1x4 
(2x4) 

 ((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

บุคลากรสถาบันวิจัยได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ดังนี ้
1. นายวุฒิศักดิ์  อยู่จ านงค์  
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.สนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2.น.ส.อลิสา ยวงนุ่น 
น.ส.ชญานิฐษ์ อัจฉริยะ
โพธิ์ 
นางมนต์รัก ไสยสมบัติ 
ระดับมหาบัณฑิต 
 
3.ในอนาคตจะสนับสนุน 
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต 

 2.การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
ประเทศไทยจะเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน  
บุคลากร
สถาบันวิจัยต้องมี
การพัฒนาตัวเอง
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพ่ิมเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ 

2x4 
(3x4) 
((3x4)) 
(((3x4))) 

8 
12 

(12) 
((12)) 

1.มีกิจกรรมพูดคุย
สนทนภาษาอังกฤษ
ทุกวันศุกร์  
 
2.  ขณะนี้
สถาบันวิจัยก าลัง
ด าเนินการ
จัดเตรียมงาน
ประชุมวิชาการ 
RSUCON 2018   

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

1x4 
(2x4) 

 ((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

บุคลากรสถาบันวิจัย
สามารถสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษได้ ดังนี ้
น.ส.อลิสา ยวงนุ่น        
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
นางมนต์รัก ไสยสมบัติ  
น.ส.นิภาพร  พบสระบัว 
นายวุฒิศักดิ์  อยู่จ านงค์   
และ น.ส.ชญานิฐษ์ 
อัจฉริยะโพธิ์ สามารถพูด

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ด าเนินการ
ตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ตามมาตรการปกติ 

60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 

คู่มือการด าเนินงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
4.จัดท าเว็บไซต์
สถาบันวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ซึ่งรับผิดชอบใน
ระดับนานาชาติ 
บุคลากร
สถาบันวิจัยจึงมีการ
ใช้ทักษะด้านภาษา
ที่เพิ่มมากขึ้น 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาระ
งานที่รับผิดชอบได้ คนละ 
10 ประโยค 

 
 
 
 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการ สถาบันวิจยั 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การจัดสรร
งบประมาณและ
การตรวจสอบ 

1. งบประมาณด้านการ
สนับสนุนไม่เพียงพอ 

- ตั้งงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
 
- ปรับเปลี่ยนประกาศด้านการ
สนับสนุนให้ครอบคลุมและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  

3x3 
(3x3) 
((3x3)) 
(((3x3))) 

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

- โอนย้ายงบประมาณ
จากโครงการที่เหลือ 

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

  

2. การด าเนินงาน 1. การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิจารณา
บทความให้ผู้เชี่ยวชาญ
มีความล่าช้า 

- ก าหนดแบบฟอร์มให้ผู้เชี่ยวชาญ
กรอก 
 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการกรอกข้อมูล
ของผู้เชี่ยวชาญหลังการประเมิน 

4x3 12 - ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเอกสาร
ทุก ๆ 1 เดือน 

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

3x3 9   

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคมุภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
เนื่องจากสิ่งมชีีวิต
ดัดแปลง
พันธุกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สิง่มีชีวิตที่
ดัดแปลงพันธุกรรม ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ขึ้นตั้งแต่ปี 2548 
 
2. จัดท าแบบฟอร์มการขอ
รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 

3x3 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

9 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

1. ก าหนดให้ข้อเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรมต้องผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาความ
ปลอดภัยก่อนอนุมัติ
ให้เริ่มด าเนินงานวิจัย 
 
2. มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
วางแผนแนวทางด้าน
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
3. มีการน าเว็บไซต์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และ

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

2x3 
(2x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการเพ่ือ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้มีการน า
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไว้บนระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. แบบฟอร์ม มรส. 80
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
รังสิต  
 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) 
แสดงบนเว็บไซต์ 
สวจ. ด้านขวามือ 
บริเวณ ลิงค์เว็บที่
เกี่ยวข้อง 

2. เว็บไซตส์ถาบันวิจัย 
ด้านขวามือ บริเวณ 
ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง 
และการดาวน์โหลด
เอกสารงานวิจัย -> 
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

2.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
การเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. มหาวิทยาลัยรังสิต  ยัง
ไม่มีห้องเลี้ยง
สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 จึงมีความ
จ าเป็นในปรับปรุงห้อง
เลี้ยงสัตว์ทดลองอย่าง
เร่งด่วน 
 
2.  เนื่องจาก

1.จัดท าแบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมด้านการใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง แสดงบนเว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
2.หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ 
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ได้มี
การจัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้านการรับสัตว์ ทดลอง
จากแหลง่ซื้อ การจัดเก็บ ที่พัก 
และการท าลาย รวมถึงการทิ้ง
ซากสัตว์  

3x3  
(3x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

9 
(12) 
((8)) 
(((8))) 

1.ประชุม
คณะกรรมการด้าน
การใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ิมเติม
จากในปีที่ผ่านมา จาก
คณะเภสัชศาสตร ์และ
คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
คณะกรรมการ ก ากับ

สถาบัน วิจัย/
คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการใช้
สัตว์เพื่อการ
ทดลอง 

2x3  
(3x3)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
(9) 
((8)) 
(((8))) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการใช้สัตว์
เพื่อการทดลอง ซึ่งได้
มีการประชุม
ปรึกษาหารือ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
สัตว์ทดลองให้เป็นที่
เรียบร้อย 
เอกสารอ้างอิง 
1.รายชื่อ
คณะกรรมการ
จริยธรรมใน

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 และมีผลบงัคับ
ใช้ในวันที่ 9 กันยายน 
2558 จึงมคีวามเร่งด่วน
ในการจัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
พระราชบัญญัติฯ นี้ 

 
3. สนับสนุนบุคคลากรผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการลี้ยง
สัตว์ทดลองเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 
 
 

และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์  
 
3. มีการด าเนินการ
ประชุมเพื่อทราบ
ปัญหา และข้อแก้ไข
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง
และการปรับปรุงห้อง
เลี้ยงสัตว์ทดลอง 

สัตว์ทดลองฯ 

3.พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพเวชกรรม
(Medical 
Profession Act) 
ข้อบังคับแพทย์
สภาว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรม

 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน เพื่อก ากับดูแล
งานวิจัยของคณาจารย์ที่ขอทุน
ผ่านสถาบันวิจัย 
 
2.จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่
ควรทราบ  

2x4  
(3x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(12)  
((8)) 
(((12))) 

1.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ก ากับดูแล เกี่ยวกับ
การขอเสนอโครงการ
ให้สามารถพิจารณา
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

1x4 
(2x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการ
จริยธรรมในคน 
พิจารณาโครงการ และ
งานวิจัยของทั้ง
นักศึกษา และอาจารย์ 
ให้มีมาตรฐานการท า

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

แห่งวิชาชีพเวช
กรรม  พ.ศ. 2549 

 
3.ไม่รับรองจริยธรรมให้แก่
ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

2.ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 
3.จัดท าคู่มือจริยธรรม
การวิจัยในคน ส าหรับ
นักศึกษา  นกัวิจัย 
และคณาจารย์ 

วิจัยด้านจริยธรรม 
การวิจัยในคน 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
ในคน 
 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจริย 
ธรรมการวิจัยในคน 
 
3.คู่มือจริยธรรม 
การวิจัยในคน  

4.การส่งเสริม
และสนับสนุน 
การเผยแพร่

การน าเสนอ และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ลงทะเบียนและรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลาการช าระเงิน 

3x4  
(4x4)  
((4x4)) 

12 
16 

(16) 

1.ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การลงทะเบียนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่
(คุณวุฒิศักดิ์) 

2x4  
(3x4)  
((3x4)) 

8 
(12) 
((12)) 

เอกสารอ้างอิง 
1.เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
และเว็บไซต์งาน

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้ง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ระดับชาติ และนานาชาติ 
ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิตมี
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงดังนี ้
1.การช าระค่าลงทะเบียน
ล่าช้า หรือลงทะเบียน
แล้วไม่แจ้งผู้
ประสานงานส่งผลให้
การด าเนินงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามก าหนด 
 
2.นักวิจัยไม่กรอกข้อมูล
ของนักวิจัยใน
แบบฟอร์มเอกสาร
ยินยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ (CTA) 
 

 
2.แจง้นักวิจัยให้กรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มเอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ์ (CTA) 
 
3.แจง้ก าหนดการน าเสนอผลงาน
ให้นักวิจัยทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

(((4x4))) ((16)) วัน เวลาการช าระเงิน 
ทางเว็บไซต์ หนังสือ
ออก บันทึกข้อความ 
จดหมายข่าว  
 
2.แจง้นักวิจัยให้กรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ์ 
(CTA) ทั้งในอีเมล์ 
และโทรศัพท์แจ้ง 
 
3.แจง้ก าหนดการ
น าเสนอผลงานให้
นักวิจัยทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 
และทางอีเมล ์
 

(((3x4))) (((12))) ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
 
2.อีเมล์ที่ส่งออกจาก
อีเมล์ของงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
3.เอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มเอกสาร
ยินยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ ์
 
 
4.บันทึกข้อความแจ้ง
ยกเลิกแบบตอบรับ 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.นักวิจัยไม่มาน าเสนอ
ผลงานวิจัยตาม วัน เวลา
ที่ก าหนด 

4.นักวิจัยที่ไม่มา
น าเสนอผลงานทาง
คณะกรรมการจัดงาน
ได้ตัดผลงานออก และ
ท าบันทึกข้อความแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด เรื่อง ขอยกเลิก
แบบตอบรับให้ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ 

5.การบริหาร
จัดการภายนอก 

ทนุสนับสนุนวิจัยจาก
แหลง่ทุนภายนอกไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

ด้านการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก สถาบันวิจัยให้
ความส าคัญกับการควบคุม
คุณภาพของข้อเสนอโครงการ 
วิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่ง
สถาบันวิจัยได้ร่วมประสานและ
ให้บริการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์ที่ประสงค์
จะพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

4x4 
(4x4) 

 ((4x4)) 
(((4x4))) 

16 
(16) 
((16)) 
(((16))) 

1.สถาบันวิจัย
ประสานงานกับ
นักวิจัยและฝ่าย
กฎหมายเพ่ือ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญาที่
อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจากการผิด
ข้อตกลงของสัญญา
รับทุน ปีการศึกษา 

เจ้าหน้าที ่
(คุณชญานิษฐ์) 

3x4 
(3x4) 

 ((3x4)) 
(((3x4))) 

12 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

มีคณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก 
ปี 60 = 15 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
11,286,502 บาท 
 
ปี 59 = 5 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
15,951,980 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ และช่วยเหลือ
ตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหา
อย่างใกล้ชิด โดยมีกระบวนการ
ในการติดตามดังนี้ 
 
1. ประสานงานจัดท าหนังสือส่ง
ข้อเสนอโครงการ และยืนยันการ
รับทุน  
2. ประสานงานกับฝ่ายนิติการใน
การตรวจสอบสัญญาหรือร่าง
สัญญาจากแหล่งทุนภายนอก 
พร้อมตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหนังสือมอบ
อ านาจใจการเปิดบัญชีธนาคาร
หรือเบิกถอนเงิน (ถ้ามี) 
 
3. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ เพื่อเรียนเชิญเป็น

2560  
 
2.คณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอกผ่านการลง
นามโดยอธิการบดี
หรือรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
3. ด าเนินการตามข้อ
ข้อปฏิบัติการขอรับ
ทุนวิจัยตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการการปฏิบัติ
เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลง่
ทุนภายนอก 

 
ปี 58  =  13 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
15,321,940 บาท 
 
ปี 57  = 4 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
4,530,475 บาท 
 
ปี 56  = 2 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
1,024,000 บาท 
 
 
 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

คณะอนุกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย 
 
4. ก าหนดแผนการติดตามให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในงวด
งานงวดเงิน (TOR) 
 
 
5. จัดเก็บค่าบริการวิชาการ
งานวิจัย ร้อยละ 10 จาก
ค่าตอบแทนนักวิจัย หรือร้อยละ 
10 จากยอดรวมงบประมาณ
โครงการ โดยจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
เป็นจ านวนร้อยละ 5 
 
6. รายงานผลการด าเนินการและ
ผลการติดตามต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

การบริหารจัดการ
ด้านทุนวิจัย 

อาจารย์ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
มรส.ผ่านสถาบันวิจัย มี
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงดังนี ้
1.ความเสี่ยงจาก 
การยกเลิก/ลาออก 
2. ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สัญญารับทุนวิจัย รวมถึง
การคืนเงินทดรองจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
 

1. กรณียกเลิก/ลาออก ด าเนินการ
โดยให้นักวิจัยแจง้คืนเงินทุนที่
ได้รับไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ โดย
ท าบันทึกแจ้งมายังสวจ. และแจ้ง
ต่อยังสนง.จ่ายเงินเพื่อทราบและ
คืนเงินในล าดับต่อไป 
2. สวจ. มีการจัดท าบันทึก
ข้อความติดตามการรายงาน
ความก้าวหน้า จ านวน 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา ซึ่งในการติดตามนั้น 
ผู้วิจัยต้องน าส่งมรส. 84 รายงาน
ความก้าวหน้า พร้อมเคลียร์เงิน
ตามงวดงานนั้นๆ ก่อนจงึจักเบิก
งวดถัดไปได้ หรือ หากผู้วิจัยขอ
ขยายเวลา ขอให้ส่งมรส. 92 
แบบขอขยายเวลาการรายงาน 
และ/หรือ ขอขยายเวลาการคืน
เงินทดรองจ่าย จากนั้น สวจ.
ส าเนาส่งการเงินต่อไป 

2x4 
(3x4) 
((3x4))  
(((3x4))) 

8 
12 

((12))  
((12)) 

1. กรณียกเลิกสัญญา
รับทุนวิจัย สวจ.ลง
บันทึกในฐานข้อมูล
ไว้ ทั้งยกเลิกก่อน
ได้รับทุน และหลัง
ได้รับทุน เนื่องจาก 
สวจ.มีค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผู้ประเมิน หากมา
ขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยครั้งถัดไป
ขอให้ผู้เสนอขอรับ
ทุนเป็นผู้จ่าย
ค่าตอบแทนอันเกิด
จากการพิจารณาและ
ประเมินข้อเสนอ
โครงการ 
2. ส านักงานจ่ายเงิน
ติดตามการคืนเงินทด

เจ้าหน้าที ่
(คุณนิภาพร) 

1x4 
(2x4) 
((2x4))  
(((2x4))) 

4 
(8) 

 ((8)) 
(((8))) 

เอกสารอ้างอิง 
1. บันทึกติดตาม
รายงานความก้าวหน้า 
 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที ่3 
 
3. ฐานข้อมูลทุนวิจัย 
(ลับ) 
 
4. เอกสารติดตามการ
คืนเงินทดรองจ่าย      
(เอกสารอยู่ที่ผู้วิจัย 
และส านักงานจ่ายเงิน 
เนื่องจาก ส านักงาน
จ่ายเงินส่งตรงไปยัง
ผู้วิจัย ไม่ผ่าน สวจ.) 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

รองจ่ายที่ผู้วิจัยท า
สัญญายืมเงินตามงวด
งานวิจัย และต้องคืน
เงินทดรองจ่ายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
บันทึกลงนามโดย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การเงิน (กรณีเกิด
ก าหนดระยะ
เวลานาน)  

 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

 

 

ตารางท่ี 2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ  และการควบคมุภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1. การส่งเสริม  
และสนับสนุน
การให้ทุนวิจัย
ภายใน 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1.1  สถาบันวิจัยใช้
ระยะเวลาในการ
พิจารณาทุนวิจัย
มากกว่าเวลาที่
ก าหนดไว้ (45วัน) 

1.ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยพิจารณา
ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา
และงบประมาณ 
2.เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ วิจัย เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3.แจง้ผลข้อเสนอแนะ จาก
ผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้วิจัยเพ่ือให้
รับทราบและด าเนินการแก้ไข 

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
8 

(8) 
((8)) 

1. สวจ. เรียนเชิญผู้
ประเมินพิจารณาตาม
สาขาที่เกี่ยวข้อง และให้
ส่งเอกสารการประเมิน
กลับทางอีเมล ์จากนั้น
อาจส่งฉบับจริงตามมา
ภายหลังเพื่อลดเวลาใน
การรอรับเอกสาร 
จากนั้นแจง้ผลประเมิน
แก่นักวิจัยต่อไปผ่าน
อีเมล์ในเบื้องต้น และ
ส่งผ่านสารบรรณใน
ล าดับต่อไป 

ผู้อ านวยก
าร/
เจ้าหน้าที่ 
(คุณนิภา
พร  พบ
สระบัว) 

1x4 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

4 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

โดยภาพรวมประมาณ 
ร้อยละ 80 ของทุนวิจัย 
ใช้เวลาในการพิจารณา
ทุนวิจัยน้อยกว่า 45วัน 
มีผลจากได้รับเอกสาร
กลับคืนมาค่อนข้างเร็ว 
และอีกร้อยละ 20 นั้น
ไม่สามารถด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้  
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารรายงานผล
การด าเนินการให้ทุน
วิจัย 

 

1.2 สถาบันวิจัยใช้
ระยะเวลาส าหรับ
กระบวนการท า

1.จัดท าหนังสือเรียนเชิญผู้วิจัย
เตรียมเอกสารสัญญารับทุน 
พร้อมลงนาม และติดรูปถ่ายเพ่ือ

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 

8 
8 

(8) 

1. ส่งไฟล์เอกสารที่ต้อง
ใช้ประกอบเพื่อจัดท า
สัญญารับทุนไปยังผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ 
(คุณนิภา
พร  พร

1x4 
(2x4) 
((2x4)) 

4 
8 

(8) 

หากนักวิจัยปรับแก้
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามมติที่ประชุม

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

สัญญากับผู้รับทุน
วิจัยเกินจากที่
ก าหนดไว้ (20วัน) 

เป็นฐานข้อมูลนักวิจัย 
2.ตรวจสอบรายละเอียดกรอก
ข้อมูลในสัญญารับทุนวิจัย  

(((2x4))) ((8)) ผ่านอีเมล์ล่วงหน้า (จะได้
ไม่ใช้ไฟล์ผิด หรือ ไฟล์ที่
ไม่อัพเดท) เช่น มรส.81 
มรส.82 มรส.82-1 
มรส.86 และ มรส.87 
 
2.มีการท าตัวอย่าง ของ 
มรส. 87 "ตาราง
รายละเอียดงบประมาณ
แจกแจงตามงวดที่ 1-4 "  
และ  มรส. 86 TOR โดย
ให้ผู้วิจัยสามารถก าหนด
งบประมาณแต่ละงวดได้
ล่วงหน้า ทั้งนีเ้พื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว 
(เอกสารสามารถดาว
โหลดได้จาก 
www.rsu.ac.th/rri) 

สระบัว) (((2x4))) ((8)) คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย และ
ส่งกลับตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วนั้น สวจ.
จะเรียนเชิญผู้วิจัยลง
นามในสัญญารับทุน
ต่อไป 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารหนังสือเชิญ
ผู้วิจัยลงนามสัญญารับ
ทุน 

2  การส่งเสริม 2.1  สถาบันวิจัยใช้ 1.สถาบันวิจัยท าการ 2x4 8 1.เพิ่มประชาสัมพันธ์เป็น เจ้าหน้าที ่ 1x4 4 ในปีนี้ได้มีการ  

http://www.rsu.ac.th/rri


 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

และสนับสนุน 
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้ง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

เวลาในการออก
ประกาศและ
ประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เกินเวลาที่ก าหนด 
(5 เดือน) 

ประชาสัมพันธ์งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2561 ตั้งแต่ต้นเดือน
พฤศจิกายน 2560 
2.ประชาสัมพันธ์ทั้ง หมด 9 
ช่องทาง คือ บันทกึข้อความ 
จดหมายข่าว Website ม.รังสิต 
Website สวจ. Website 
Conference Alert Website 
Conference in Thai  Facebook 
อีเมลล์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อลงหนังสือพิมพ์ 

(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 

((8)) 

9 ช่องทาง คือ บันทึก
ข้อความ จดหมายข่าว 
Website ม.รังสิต 
Website สวจ. Website 
Conference Alert 
Website Conference in 
Thai  Facebook อีเมลล์ 
และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อลงหนังสือพิมพ์ 

(คุณมนต์
รัก) 

(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
(8) 

((8)) 

ประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกจ านวน 3 
รอบ 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 
รอบ 

2.2 ใช้เวลาส าหรับ
พิจารณาผลงาน 
วิจัยที่เข้าร่วมน า 
เสนอ ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติเกินกว่า
ก าหนด (3 เดือน) 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของ
สาขางานวิจัย 
2.ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 
ท่านพิจารณาทางระบบ
ออนไลน์ อีเมลล์และจดหมาย
เชิญ 
3.แจง้ผลการพิจารณาบทความ 

2x2 
(3x2) 

((3x2)) 
(((3x2))) 

4 
(6) 

((6)) 
(((6))) 

1.ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง
คนไทยและผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ ไว้ล่วงหน้า
และให้เวลาในการ
พิจารณา 2 สัปดาห์เพ่ือ
ประเมินผลงานวิจัย  

เจ้าหน้าที ่
(คุณมนต์
รัก) 

1x2 
(2x2) 

((2x2)) 
(((2x2))) 

2 
(4) 

((4)) 
(((4))) 

ส าหรับการจัดงาน
ประชุมวิชาการฯ 
ประจ าปี 2561 นี้การ
ด าเนินการพิจารณา
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วม
น าเสนอนั้น ใช้เวลา
เกิน 3 เดือน เนื่องจาก

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

และปรับแก้ไข 2. มีการตรวจสอบ 
template หรือ   รูปแบบ
งานวิจัยและ reference 
ให้ถกูต้องตามหลัก APA 
ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
สองท่าน  

ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความช านาญทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ชาวต่างชาติ เพื่อการ
พิจารณาบทความ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3  กระบวนการ
พิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
(30 วัน) 

1.ตรวจสอบเอกสารว่าอยู่ใน
เกณฑ์การให้ทุนได้หรือไม่                     
2.ปรับประกาศ บันทึกข้อความ
ชี้แจงการสนับสนุนที่ชัดเจนขึ้น 

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

8 
8 

(8) 
((8)) 

1.จัดส่งเอกสารขอทุน
ให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา พร้อมทั้งแนบ
ใบ BR ให้ผู้บังคับบัญชา
ลงนามเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการส่งเบิก
งบประมาณได้ทัน      30 
วัน 
เอกสารแนบเพิ่มเติม 
2.แนบใบยืมเงินทดรอง
จ่าย พร้อมเซ็นชื่อผู้ยืม

เจ้าหน้าที ่
(คุณวุฒิ
ศักดิ์ อยู่
จ านงค)์  

1x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
8 

(8) 
((8)) 

เรื่องที่ไม่สามารถ
ด าเนินการภายใน 30 
วันได้ เนื่องจากมี
เอกสารไม่ครบ ต้อง
ติดตาม เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารบันทึก
ข้อความผู้ขอรับเงิน
สนับสนุน 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

เงิน  แต่ไม่ต้องกรอก
รายละเอียดอ่ืน ๆ        3.
แนบส าเนาตารางบินที่
ระบุวันเวลาเดินทางไป+
กลับ พร้อมทั้งราคาต๋ัว
เครื่องบินชั้นประหยัด 
(Fee Schedules) 
4. แนบส าเนาค่าที่พัก 2 
คืน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
5.เนื่องจากเกณฑ์ ประกัน
คุณภาพจาก สกอ. และ 
สมศ.ปรับเปลี่ยนใหม่
และเน้นทีก่ารเผยแพร่
ประโยชน์และการ
รับรองคุณภาพ สวจ.จึง
จัดท ารายงานความเสี่ยง 
3 ปี ย้อนหลงัพร้อม
แนวทางในการแก้ไข



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

มาตรการ 
เฝ้าติดตามปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ า 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงตาม

มาตรการปกติ 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอ
บ/เจ้าของ
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด 
X 

ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
หลังมาตรการ

เพ่ิมเติม 
60 
(59) 
((58)) 
(((57))) 

ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวมถึงงานอ่ืนๆ ด้วย 
สวจ.จึงควรมีส่วนร่วม
ช่วยติดตามและ
สนับสนุนให้คณะ
สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ด้านงานวิจัยได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยการแจ้ง 
เป้าหมาย และ ก าหนด
แบบฟอร์มการเก็บ
เอกสารหลักฐาน รวมถึง
การจัดท าฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ  
มรส.เอง 
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