
เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57) 

 
ค าอธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้เสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีต่อไป   (การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 7/2556 
วาระท่ี 4.31 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556)   
 2. การเตรียมการจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1/2556 (มิถุนายน 
2556 – ตุลาคม 2556)  โดยน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง มาทบทวนในการปรับปรุง
มาตรการควบคุม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือระบุความเสี่ยง 
ตลอดจนประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และสูงมาก มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1/2556 เสนอสภามหาวิทยาลัย  
รามค าแหง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 8/2556 วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ และอนุมัติปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมที่เป็นปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีงบประมาณ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รามค าแหงมีมติรับทราบและมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยรามค าแหง พิจารณาเสนอ
ความเห็นชอบประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
       1. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าภาค 1     
ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556) 
       2. เห็นชอบให้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก
เดิมที่เป็น ปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีงบประมาณ  โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
  3. การจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ จัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2556 ร่วมกับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยรามค าแหง เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อการประชุมครั้งที่ 12/2556 วาระที่ 5.10 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มาด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี
งบประมาณ 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557 ต่อไป 



2 
 
     และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.11 เมื่อวันที่              
20 มกราคม 2557 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557    

    มติสภา  เห็นชอบและอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557  ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงเสนอ 

    มอบผู้รับผิดชอบตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงไปด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรอบ          
6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน  โดยมอบคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นผู้รวบรวมต่อไป 

 4. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57) 

    คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ด าเนินการติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57)ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ด าเนินงานที่คาบเก่ียวกับการด าเนินงานของรอบปีการศึกษา 2556 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1/2556  (มิ.ย.56 – 
ต.ค.56)  และภาคการศึกษาที่ 2/2556 (พ.ย.56 – มี.ค.57) รวมอยู่ด้วย เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
5/2557 วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน)  ตามแบบ มร.คส 7 (ปรับปรุง) และรายงาน
ผลการด าเนินงานระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ย่อยมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     มติสภา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และอนุมัติรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง (รอบ 6 เดือน) ตามที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงเสนอ  


