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ส่วนท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผลความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

1.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยให้มีความสอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ได้กำหนดให้มีการนำ

กระบวนการบริหารความเส่ียงเข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

1.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ในการนำระบบบริหารความเสี่ยง  มาใช้ใน

การกระบวนการบริหารการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ

การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดตัวบ่งชี้ สมศ.รอบตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความ

เส่ียง 

1.1.3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

2544 ข้อ 5 

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2544 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบ โดยอาศัยอำนาจตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กำหนดให้

ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเส่ียงและวางระบบควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

1.2.1 เพื่อควบคุม หรือลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะฯ ในอนาคต 

1.2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเป็น

เครื ่องมือในการสื ่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื ่อมโยงการบริหารความเสี ่ยงกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

1.3 การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย



 
 

ของคณะฯ ท้ังในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) 

ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาส 

ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับ

ท่ีคณะฯ ยอมรับได้ การจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี ดังนี้ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน

การจัดการควบคุมหรือปอ้งกันความเส่ียง 

2. การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด

หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

3. การกระจายความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความ

รับผิดชอบไป 

4. การหลีกเลี ่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที ่อยู ่ในระดับสูงมาก 

หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

1.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมกิจกรรมและ

กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ทำให้คณะฯ เกิดความเสียหาย หรือให้ระดับ

ความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ

คณะฯ โดยในปี พ.ศ.2566 คณะฯ ได้มีกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงฯ อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการ

พิจารณาดังนี้ 

1. ทบทวนภาระงานที ่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์โดยให้พิจารณาความเส่ียงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.

2565 ต่ำกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด ท้ังในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงาน 

1.2 พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 

(ผลการตรวจ SAR สกอ.) ท่ีไม่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

1.3 พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2565 

ว่าสามารถลดความเส่ียงลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หากยังมีความเส่ียงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหา

แนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม RMUTP-

ERM.S โดยพิจารณาความเส่ียงทุกภาระงาน จำแนกตามประเด็นความเส่ียงอย่างน้อย 4 ด้านอาทิ 
 



 
 

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ตามแผน

ยุทธศาสตร์ เช่น ทิศทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามแผนต่าง ๆ 

ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน/ผู้รับบริการ เป็นต้น 

2.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการดำเนินงานและส่งผลต่อความสำเร็จ 

ของงาน เช่น การวางแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เหมาะสม ขาดความร่วมมือ ปฏิบัติงาน

ผิดพลาด/ล่าช้า ขาดข้อมูลสนับสนุน ขาดบุคลากร เป็นต้น 

2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เช่น วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับเพิ่มขึ้น การจัดสร ร

งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น 

2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ/

ระเบียบ ได้แก่ การไม่ดำเนินงานให้เสร็จครบถ้วนตามกำหนดสัญญา การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลง บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทำตามกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ เป็นต้น 

3. ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู ้บริหารระดับสูงของคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความ

เส่ียงฯ 

4. ได้นำภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหาร 

ความเส่ียง เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  

จากการพิจารณาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเส่ียงฯ จำนวน 5 

เรื่อง ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เรื่องท่ี 1 การคงอยู่ของนักศึกษา 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เรื่องท่ี 3 เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เรื่องท่ี 4 สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เรื่องท่ี 5 การจัดหารายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ท้ังนี้ เพื่อให้คณะฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงให้ทุกฝ่ายปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้นำแผนบริหารความเส่ียงฯ ดังกล่าว ไปบริหารจัดการตามความรับผิดชอบท่ีได้กำหนด 



 
 

2. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดย

คณะฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงฯ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนท่ี 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO 

2.1 การบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของ COSO 
COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission คื อ

สมาคมกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ.2544 และได้ประกาศกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
องค์กรในปี พ.ศ.2547 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยท่ัวกันองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO 
มี 8 ประการ ซึ่งจะเช่ือมโยงลงสู่การบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ 

2.1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 5 ด้าน 

2.1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ  
2.1.3 การระบุความเส่ียง 
2.1.4 การประเมินความเส่ียง 
2.1.5 การประเมินมาตรการควบคุม 
2.1.6 การบริหาร/การจัดการความเส่ียง 
2.1.7 การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง 
2.1.8 การติดตามและทบทวนการดำเนินงาน ซึ่งองค์ประกอบที่ 2-8 จะเป็นกระบวนการบริหารความ

เส่ียงและเป็นระบบควบคุมภายในด้วย 
2.2 ประเภทของความเสี ่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา มี 6 ด้าน  
กำหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ และระดับหน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน เพื่อให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยความเสี่ยงตามเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 ด้านนี้ ได้แก่ 

2.2.1 ความเส่ียงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี 
2.2.2 ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบันบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ 
2.2.3 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัยระบบงาน  

ระบบประกันคุณภาพ 
2.2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ 

บุคลากร 
2.2.6 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
หมายเหตุ สามารถพิจารณาความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีแตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของคณะฯ/หน่วยงาน 
 



 
 

2.3 แนวทางการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้สิทธิส่วนราชการ ในการพิจารณาวางระบบควบคุมภายใน ได้ตาม 

ความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
เป็นระบบควบคุมภายใน และให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  

ในส่วนของการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน นอกจากจะจัดทำแผนปรับปรุงฯ โดยใช้ข้อมูลจาก
แผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จากงานประจำที่ดำเนินการอยู่เป็นปกติ 
ด้วยว่าอาจมีความเสี่ยง/ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือผิด
ระเบียบของทางราชการ 

2.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2.4.1 การกำหนดวัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ระดับ

สถาบัน/สำนัก/คณะ/กอง ควรเป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้อง
สอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

2.4.2 การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลเชิงลบ ทำให้หน่วยงาน

สูญเสียคุณค่า หรือขัดขวางวัตถุประสงค์ โดยเกิดจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายใน (สามารถควบคุมได้) และสาเหตุ
ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมได้) โดยมีข้ันตอนการระบุความเส่ียง คือ 

2.4.2.1 พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร 
2.4.2.2 ระบุว่ามีเหตุการณ์/การกระทำใด พร้อมท้ังสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เส่ียง 
2.4.2.3 จัดประเภทของความเส่ียง 

2.4.3 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จะทำให้รู้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และรู้ว่าความเสี่ยงใด 

เป็นความเส่ียงท่ีหน่วยงานต้องรีบจัดการ และความเส่ียงใดสามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ รวมท้ังรู้ว่าจะกำหนด
วิธีจัดการกับความเส่ียงนั้นอย่างไร วิธีการประเมินความเส่ียงท่ีนิยมใช้ คือ Risk Matrix เป็นการวิเคราะห์และ
จัดลำดับความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนใน 2 ปัจจัย คือ 

- ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความถ่ีของการเกิดขึ้นในอดีต และการคาดการณ์โอกาส
ท่ีจะเกิดในอนาคต 

- ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความ
เสียหายเพียงใด 

โดยมีข้ันตอนการประเมินความเส่ียง ดังนี้ 
2.4.3.1 จัดทำหลักเกณฑ์สำหรับประเมินความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของปัจจัยด้านโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง 



 
 

2.4.3.2 วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียง จากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบของความเส่ียง 

2.4.3.3 จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
2.4.4 การจัดการความเสี่ยง 
เป็นการดำเนินการเพื่อกำจัด โอนย้ายหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยมี

ขั้นตอนการจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
2.4.4.1 หลังจากประเมินและจัดลำดับความเส่ียงแล้วให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของวิธีจัดการต่าง ๆ 

เพื่อใหส้ามารถกำหนดวิธีการท่ีเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
2.4.4.2 จัดทำแผนบริหารความเส่ียง สำหรับความเส่ียงท่ีมีระดับความรุนแรงของความเส่ียงสูง 

หรือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการดำเนินงาน และมีการกำหนดหน่วยงานหรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบแผนจัดการความเส่ียง 

2.4.5 การรายงานผล 
การรายงานผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามแผนจัดการความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจ

ว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล เป็นการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเส่ียง ท่ีได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ  

2.5 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะฯ 
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
สำหรับองค์กรของ COSO ที่ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล
กิจการที่ดีขึ ้น ในปีพ.ศ.2544 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี ่ยงนี้ 
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน ซึ่งคณะฯ มีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้
บุคลากรของคณะฯ เข้าใจถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง สามารถจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ได้  

ในการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในฯ คณะฯ จะจัดทำในแบบฟอร์ม RMUTPERM.S 
ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 16 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 :   คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น 

    ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2 :   ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทาง       

    วิชาการ 



 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1.3 :   หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์ท่ี 1.4 :   บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :   เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 :   เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

    ให้มคุีณภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 :   พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 2.3 :   มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :   พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 :   มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 :   ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 :   การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ 

                                   ประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4 :   พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.5 :   ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   :   พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 :   ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  

    ส่ิงแวดล้อม ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 :   มหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึกรักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 :   มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพเปลี่ยนแปลง  

                                   พร้อมรับความและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 :   ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 

เป้าประสงค์ท่ี 5.3 :   การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื ้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                   ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5.4 :   มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

                                   กลุ่มใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 5.5 :   มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สินสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

2.6 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ 

คณะฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และนำแผนบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวิทยาลัย 



 
 

มาเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงฯ ของคณะฯ โดยให้วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงฯ 

ตามบริบทของคณะฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1 
- กิจกรรมความเส่ียงด้านการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S2 
- กิจกรรมความเส่ียงด้านวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S3 
- กิจกรรมความเส่ียงด้านการบริการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S 
- กิจกรรมความเส่ียงด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S5 
- กิจกรรมความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

ท้ังนี้ ในแต่ละกิจกรรมความเส่ียง ให้หน่วยงานดำเนินการควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 
- ประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยสามารถกำหนดได้ทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ในแบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเส่ียง 
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสกับผลกระทบจากความเสี่ยง ของแต่ละกิจกรรมความเสี่ยงใน

แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S  
ช่องที่ (1) ความเสี่ยง 
ให้หน่วยงานคัดเลือกความเส่ียง จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดความเส่ียงท่ี

ส่งผลให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมท่ีส่งผลให้ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า
เป้าหมายท่ีกำหนด กิจกรรมท่ีต้องการเพิ่มเป้าหมายในการดำเนินงานให้มากกว่าปกติ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมี
ความสำคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ช่องที่ (2) ประเภทของความเสี่ยง 
ประเภทของความเสี ่ยงมีหลายเรื ่องและหลายแหล่งที ่มา แต่ความเสี ่ยงที ่ได ้กำหนดไว้สำหรั บ

สถาบันอุดมศึกษาควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ โดยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 6 ด้าน และกำหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับ
หน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เพื่อให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยมีประเภทของความเส่ียง ดังนี้ 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร สถานท่ี 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 



 
 

- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเส่ียงอื่น ๆ พิจารณาความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีแตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงาน 
หากเป็นประเภทความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โปรดระบุประเภทความเสี่ยงนั้นด้วย 
ช่องที่ (3) ปัจจัยเสี่ยง 
ให้หน ่วยงานระบุปัจจัยเสี ่ยง/สาเหตุของความเสี ่ยง โดยปัจจัยหร ือสาเหตุของความเสี ่ยงนั้น  

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรื อ
เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจัยของความเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือเป็นการระบุ
สาเหตุของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ช่องที่ (4) การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ี
แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกำหนด 

คำอธิบายการกรอกข้อมูล 
การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความ
เสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน จะต้องกำหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงานขึ้น ซึ ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั ้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับข้อมู ล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ และผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
พอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสใน
การเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

 



 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ให้หน่วยงานกรอกเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) โดยพิจารณาโอกาสและ

ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กำหนด 
ตัวอย่าง : ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1 - 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี ่ยง  (Impact) โดย

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

ตัวอย่าง : ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 

2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 



 
 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ต่อบุคลากร) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก 
ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย

และชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 

3 ปานกลาง 
ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและ

สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

หลังจากหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจาก
ความเสี่ยงแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐาน
ของโอกาสและผลกระทบ 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ท่ีสำคัญท้ังหมด และเกิดความ

เสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ 

4 สูง 
เกิดปัญหากับระบบ IT และระบบความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อ

ข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 

2 น้อย เกิดเหตุท่ีแก้ไขได้ 

1 น้อยมาก เกิดเหตุท่ีไม่มีความสำคัญ 



 
 

คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 
ให้หน่วยงานนำตัวเลขระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และระดับผลกระทบของความเสี่ยงตาม

เกณฑ์ท่ีหน่วยงานเป็นผู้กำหนด มาวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ มาตรฐานของโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง จะแสดงค่าระดับความเส่ียงมาจัดลำดับความเส่ียง 

การจัดลำดับความเสี่ยง 
เมื ่อได้ระดับคะแนนความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณากิจกรรมการควบคุม ในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี ่ยง  
ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและ
เลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงต่อไป  

เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์ ระดับโอกาส และระดับผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว  
ให้หน่วยงานกรอกเลขลงในแบบฟอร์มในช่อง (4) โดยกรอกตัวเลข ดังนี้ 

ลำดับความเสี่ยง กรอกเลข 
สูงมาก 5 

สูง 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 

ช่องที่ (5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม 
เมื่อจัดลำดับความเส่ียงแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้หน่วยงานระบุการควบคุม/การแก้ปัญหาท่ีมีอยู่เดิมลงในช่อง

ท่ี (5) 

ช่องที่ (6) ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม 
ให้หน่วยงานระบุผลการประเมินการควบคุมเดิมท่ีมีอยู่เดิมว่าสามารถลดความเส่ียงหรือจัดการความเส่ียง

ได้หรือไม่ ลงในช่องท่ี (6) 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ช่องที่ (7) การจัดการความเสี่ยง 
เมื่อได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยังไม่ทำให้ความ

เสี่ยงลดลง ควรนำกิจกรรมควบคุมนั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้จัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยง หรือกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้
หน่วยงานระบุการจัดการความเส่ียง ลงในช่องท่ี (7) 

ช่องที่ (8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
ให้หน่วยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบ ลงในช่องท่ี (8) 

 



 
 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ช่องที่ (9) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน 
ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ลงในช่องที่ (9) และระบุสถานะดำเนินงาน 

โดยใส่เครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 

เคร่ืองหมาย คำอธิบาย 

* ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
/ ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าท่ีกำหนด 
X ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 
O อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ช่องที่ (10) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน 

ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเส่ียง รอบ 12 เดือน ลงในช่องท่ี (10) และระบุสถานะดำเนินงาo 

โดยใส่เครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินการ ตามคำอธิบายการกรอกเครื่องหมายเหมือน ช่องท่ี (9) 

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 

ให้หน่วยงานกรอกผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงฯ ดังนี้ 

- หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงแล้ว ความเส่ียงนั้น ลดลง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง 

“ความเส่ียงลดลง” 

- หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงแล้ว ความเส่ียงนั้น ไม่ลดลง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน

ช่อง “ความเส่ียงไม่ลดลง”



 
 

ส่วนท่ี 3 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีจำนวน 5 เร่ือง ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เรื่องท่ี 1 การคงอยู่ของนักศึกษา 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เรื่องท่ี 3 เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เรื่องท่ี 4 สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เรื่องท่ี 5 การจัดหารายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 



 
 

 

 
 
 

RMUTP-ERM.S1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 
 



 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง เรื่องท่ี 1 การคงอยู่ของนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ความเสี่ยง 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

(ด้าน) 
ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุม/ 
การแก้ปัญหาที่มีอยู่

เดิม 

รายละเอียด/ 
ผลการประเมิน 

การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม 
การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1. การคงอยู่
ของ
นักศึกษา 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ 
ของสถาบัน 

การรับนักศึกษา 
- นักศึกษาใหม่รายงานตัว

แล้ว แต่ลาออกเพราะไป
ศึกษาต่อที่อ่ืน 

- นักศึกษาใหม่รายงานตัว
และชำระเงินครบถ้วนแล้ว 
แต่ไม่มาเรียน 

 
 

5 5 5 1  
- ให้คำแนะนำ/แนว

ทางการเรียน 
 
- ติดต่อกับนักศึกษา

ใหม่โดยตรง 

 
- มีการแจ้งนักศึกษา

ปัจจุบัน ให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชน 

- สร้างความเชื่อมั่นใน
เส้นทางอาชีพแก่
นักศึกษา 

 

 
- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชิงรุกให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน 

- พัฒนา Website ของ
หน่วยงาน ให้มีข้อมูลด้าน
การเรียนการสอน  

 
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
30/09/66 



 
 

 
 
นักศึกษาออกกลางคัน 
- ปัญหาด้านการเงิน ไม่

สามารถชำระเงินค่าเทอมได้
ตามกำหนด 
 

- พ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา 

- นักศึกษาขาดการติดต่อ 
และไม่ลงทะเบียนเรียน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
 

- แนะแนวช่องทาง
การรับสมคัร เพ่ือ
ขออทุนการศึกษา 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดต่อกับนักศึกษา
และให้คำแนะนำ 

 

 
 
 

- มีการแนะแนว
การศึกษาให้ทราบถึง
ทุนการศึกษาต่างๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัย  

- การออกนิเทศสหกิจ
ศึกษา เพ่ือสร้าง
ประชาสัมพันธ์ MOU 
ทุนนักศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

 
 
 

- จัดสรรทุนการศึกษา หรือ
มีส่วนลดค่าเทอม เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจกับ
นักศึกษา 

- มีการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

- มีระบบส่งเสริมการศึกษา
และการให้ความ
ช่วยเหลือสำหรับ
นักศึกษา 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

30/09/66 

 

 

 

 



 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง เรื่องท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของ 

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุม/ 
การแก้ปัญหาที่มีอยู่

เดิม 

รายละเอียด/ 
ผลการประเมิน 

การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม 
การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
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2. การพัฒนา
หลักสูตรให้เป็น
ที่ต้องการของ
ผู้เรียนในยุค
เทคโนโลยีของ
โลกอนาคต 

ความเสี่ยง
ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

- การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว 

- การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชนและบริษัท
มหาชนยังมีน้อย 

 
 
 
 

4 4 4 3 - มีการประชุม
วิพากษ์หลักสูตร 

- ขอคำแนะนำจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของ
หลักสูตรน้ันๆ 

- สำรวจความคิดเห็นใน
การพัฒนาหลักสูตร 

 

- ดำเนินการจัดทำและแจก
แบบสอบถามความเห็น
ในการพัฒนาหลักสูตร ให้
เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียนกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

30/09/66 

 



 
 

 

 

 

RMUTP-ERM.S1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

 

 
 

 



 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง เรื่องท่ี 3 เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยง 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

(ด้าน) 
ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุม/ 
การแก้ปัญหาที่มีอยู่

เดิม 

รายละเอียด/ 
ผลการประเมิน 

การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม 
การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1. จำนวนการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 

- การพิจารณาบทความวิจัย
ใช้ระยะเวลานาน 
 

- นักวิจัยมีภาระงานมาก จึง
ทำให้ส่งผลงานล่าช้า 

 
- ระยะเวลาในการเปิดรับ

บทความวารสาร ไม่
สอดคล้องกับระยะเวลา
เสร็จสิ้นการดำเนินงานวิจัย 

 

5 
 
 
5 
 
 
 
4 

5 
 
 
5 
 
 
 
4 

5 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 

- เพ่ิมช่องทางและ
แหล่งการตีพิมพ์ให้
มากข้ึน 

- นักวิจัยจัดสรรเวลา
ในการเขียน
บทความวิจัย
เพ่ิมข้ึน 

- นักวิจัยมีการเตรียม
ความพร้อม ให้ทัน
กับการเปิดรับ
บทความวารสาร 

- มีการสนับสนุนเงิน
รางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- สรรหาอัตรากำลงัสาย
สนับสนุน 

 
- เปิดดูรายละเอียดและ

หลักเกณฑ์อยู่เสมอ 

- สนับสนุนเงินรางวัล 
การตีพิมพ์บทความวิจัย 

- จัดหาอัตราสายสนับสนุน
มาแบ่งเบาภาระงานรอง
ของนักวิจัย  

- นักวิจัยมีการเตรียม 
ความพร้อมมากข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ตีพิมพ์วารสาร บทความ
ทางวิชาการและงานวิจัย
จากภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

30/09/66 



 
 

 

 

 

RMUTP-ERM.S1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

         

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง เรื่องท่ี 4 สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของประเทศ 
           

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ของความ
เสี่ยง (ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุม/ 
การแก้ปัญหา 

ที่มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิม
ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม ่

การจัดการความเสี่ยง 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 โอ
กา

ส 
 

 ผ
ลก

ระ
ทบ

  

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1. นักศึกษามีความ
สนใจกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมลดลง 

ความเสี่ยง
ด้านการ

ดำเนินงาน 

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพไม่เอื้อต่อ
การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 

สูง สูง สูง 1 ปรับใช้ห้องเรียน หรือ
สถานที่บางส่วนภายใน
คณะ ให้สามารถใช้ดำเนิน
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมได้ 

มีการปรับใช้ห้องเรียน 
ตามสถานการณ์ ให้
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

สร้างพ้ืนที่เอนกประสงค์ 
หรือปรับปรุงห้องเรียน
ให้สามารถปรับใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายได้ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
30/09/66 



 
 

 

 

RMUTP-ERM.S1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

 

 
 

 



 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง เรื่องท่ี 5 การจัดหารายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ความเสี่ยง 
ประเภทของ 

ความเสี่ยง (ด้าน) 
ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การควบคุม/ 
การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ 
ผลการประเมิน 

การควบคุมเดิมที่มีอยู่
เดิม 

การจัดการความเสี่ยง 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

- การจัดหา
รายได้ และ
ทรัพย์สิน 
สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย่าง
ย่ังยืน  

1. ความเสี่ยง
ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 

- การบริหารจัดการ 
  ทรัพย์สิน 
 
 
 
- การจัดหารายได้และ 
-   ทรัพย์สินเพ่ิมเติม 

4 4 5 1 - ระบบจัดการ ทรัพย์สิน
และการจัดหารายได้ 
 
 
 
- สร้างความร่วมมือจาก
หน่วยงาน ภายนอกด้าน
เทคโนโลยีการเครื่องมือ
ปฏิบัติการ 

 

- มีการจัดทำรายการ
ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน 

- จัดทำแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รายการ
ทรัพย์สิน 
และการจัดหารายได้ 
 
- พัฒนาเว็ปไซต์ให้มี
ข้อมูลและรายละเอียด 
รายการทรัพย์สิน 

ฝ่ายวางแผน 
30/09/66 

 



 
 

แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ร้อยละ 80) 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง (ร้อยละ 60 - 80) 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 30 - 59) 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ 10 - 29) 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่า ร้อยละ 10) 

 
เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีสูงมาก 

4 ค่อนข้างรุนแรง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีค่อนข้างสูง 

3 ปานกลาง ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีปานกลาง 

2 น้อย ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีน้อย 

1 น้อยมาก ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรมีน้อยมาก 



 
 

แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 








