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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ดังนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงต้องมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ปัจจัยที่จะท าให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศต่างๆ  การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กอร์ปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2552   ดังต่อไปนี้  
 1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ / ส านัก / สถาบัน โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนือง 
 2. ให้บุคคลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียง  
 3. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของทุกคณะ / ส านัก  / สถาบัน 
 5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ  
 6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน ามาปรับปรุง  
 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมด้าน
ความเสี่ยง ดังนี้  
  (1.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
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  (1.2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
  (1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
  (1.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ  
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรของการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน ผู้บริหารขององค์กรได้ให้มีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของแต่ละกลุ่มงาน 
และก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้น าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง ทีส่ามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต่อไป 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ 
ปรัชญำ  
 ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ 
 

วิสัยทัศน์  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 

พันธกิจ 
1.                  ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการ                                                            ระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  

 
บทสรุปเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในปีงบประมาณ 2557 นั้น หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส านักฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักฯ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่
ยอมรับได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)  3) ด้านการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล  โดยเริ่มจากการประมวลการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน และการระดมสมองของ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงมาเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยง ด้วยการด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงฯ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ และ
ระดับความเสี่ยง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ น าปัจจัยที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และปัจจัยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องวางแผนรองรับ  มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าวหาก ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน สุดท้ายน าเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงจากคณะกรรมการมีดังนี้ 

1. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทีห่น่วยงาน ไม่มีการก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ทีไ่มต่รงตามเป้าหมาย 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  คือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทีห่น่วยงาน มีการจัดการทรัพยากรขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีงบประมาณ 2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านทรัพยากร คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความปลอดภัยของระบบงานทะเบียนและประมวลผล) 
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือความเสี่ยงที่การปฏิบัติงานบุคลากร ขั้นตอนการด าเนินงาน ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เกิดความผิดพลาดไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานที่ มีระดับความเสี่ยงสูง คือ การออกประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเพราะผลการเรียน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบ ทวนซ้ าในการดึงรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ ์และประเด็นทีม่ีความจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนรองรับเพ่ิมเติมคือ การปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558) 

4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านธรรมภิบาล คือความเสี่ยงที่การจัดการบุคลากรไม่ประสบความส าเร็จ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งความเสี่ยงในด้านธรรมาภิบาล 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรวมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   2) ด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   3) ด้านการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล โดยก าหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ   เพ่ือลดและก าจัดปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยงให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
ในการบริหารงานในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรก็คือการที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มม้ว่าความไม่มน่นอน

หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด  ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจมละการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ    ซึ่งความไม่มน่นอน
ของการด าเนินงานในองค์กรเป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้โอกาสมก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง   ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร    หรือก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นมนวทางในการสร้างสภาวะมวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง  มต่
เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารมละด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะมวดล้อมที่มีความเสี่ยง 
 ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ยงจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ซึ่งเมื่อเราทราบว่าทุกองค์กรด าเนินงานภายใต้ความเสี่ยง  ดังนั้นผู้บริหารมต่ละคนก็มีระดับของ
การยอมรับต่อการบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยต่างกัน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทางหรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ท าให้สามารถ
ตัดสินใจเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึนจริง ๆ ผู้บริหารก็สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจมละตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้ดีข้ึน ท าให้องค์กรลดความมปลกใจหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เผชิญได้เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยงมละคิดไว้ล่วงหน้ามล้ว ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น 
 ส านักส่งเสริมวิชาการมละงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญต่อการบริหารงาน มละควรใช้เป็นมนวทางเพ่ือป้องกันการ
ด าเนินงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มละเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงเริ่มจัดท าการระบุความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นมนวทางในการจัดการการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต 
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3. ทีมงานพิจารณางานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

5. คณะอนุกรรมการติดตาม 
เสนอมนะ สนับสนุน  

การด าเนินงาน 

6. รายงานข้อมูล ประเมินมละ
สรุปผลการด าเนินงานมละ 
การน ากระบวนการไปใช้ 

7. ผู้รับผิดชอบ รวบรวม วิเคราะห์ผล เพื่อมลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ส านักฯ  พัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยงน าเสนอผู้บริหาร 

1. มต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการมละ
ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในส านัก 

2.1 จัดหาทีมงาน  2.2 ให้มนวทางในการท างาน  2.3 สนับสนุนการด าเนินงาน  

4. ด าเนินการตามมนวทาง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

4.1 จัดท ามผนส าหรับการจัดการความเสี่ยง 
4.2  ด าเนินตามข้ันตอน  
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1. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 1. รับนโยบายบริหารความเสี่ยงมละควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัย มาท าการประชาสัมพันธ์ มละส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  
 2. ก าหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของมต่ละส่วนงานตน 
 3. ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานมละการประเมินผลเป็นครั้งคราว 
 4. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มละจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  
 5. บันทึกกระบวนการ การประเมินผลการควบคุมภายใน มละจัดท าเป็นรายงานประเมินผลมละปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 6. รวบรวมเอกสารของหน่วยงานตนทั้งหมด จัดท ารูปเล่ม จัดส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31  ตุลาคม ของทุกปี  
 

2. ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้เข้าใจความหมายมละค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้ 
2.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่มน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มละมีผลกระทบทั้งทางบวกมละทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด  Likelihood) ของเหตุการณ์มละ
ผลกระทบ  Impact) ทีจ่ะได้รับความเสี่ยงสามารถจ ามนกได้เป็นลักษณะ ดังนี้  

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk)  
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ ( Strategic  Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ  Compliance Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational  Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรมละความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Hunan and Good Governance Risk)   
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ (Other Risk) ตามบริบทของสถาบัน  
 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources  Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม หรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ       
ด้านอาคารสถานที ่
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ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางมผน กลยุทธ์หรือมผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ 

ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในมละภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนามละการบรรลุผลตามเป้าหมายมละวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ     

ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด มละอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ     
ที่เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพว่ามีการด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมมละมีระบบควบคุม ตรวจสอบ ทีด่ีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามมผนปฏิบัติราชการหรือมผนกลยุทธ์ขององค์การ 

ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Human and Good Governance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การสรรหาบุคลากร     
การบรรจุมต่งตั้ง การฝึกอบรม การโยกย้ายมละไม่ได้จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพมวดล้อมที่มีการเปลี่ยนมปลงตลอดเวลามละอาจส่งผลกระทบท าให้องค์การไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ  (Other Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถด าเนินการได้ตามมนวทางของมหาวิทยาลัยมบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนชั้นตามบริบทของสถาบัน 
 

2.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในมละภายนอก ซึ่งองค์การควรระบุสาเหตุที่มท้จริง เพ่ือจะ
ได้วิเคราะห์มละก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/มนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ มละบริบทขององค์การ 

ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย   
1. กลยุทธ์  (Strategy)  เหมาะสมกับสถานการณ์เพียงใด  
2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  มีหน่วยงานมละระดับขั้นการบังคับบัญชาที่เหมาะสมที่จะประกอบพันธกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด 
3. ระบบ  (System) การด าเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด (ระบบการคัดเลือกสรรหา  ระบบการประเมินผล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ระบบการเงิน ระบบการผลิต (บัณฑิต)     

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศ) 
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4. รูปมบบการบริหารจัดการ (Style) เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพมวดล้อมที่เปลี่ยนมปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงใด 
5. บุคลากร (Staff) มีศักยภาพ (สมรรถนะ) เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงใด 
6. ทักษะ (Skill) ขององค์การมละบุคลากร เมื่อเทียบกับคู่มข่งมล้วเหนือกว่าหรือด้อยกว่า 
7. ค่านิยม (Share Value) ค่านิยมร่วมของบุคลากร มีส่วนสนับสนุนให้องค์การสามารถปรับไปตามสภาพมวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด 
 

ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้มก่ ราคาน้ ามัน ความผันผวนของอัตรามลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงานมละตลาดหุ้น 
2. ด้านสังคมมละสิ่งมวดล้อม ได้มก่ การเปลี่ยนมปลงด้านประชากร ความขัดมย้งในสังคม การก่อความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น 
3. ด้านการเมือง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล  
4. ด้านกฎหมาย ได้มก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนมปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าหลัง ไม่ทัน

การเปลี่ยนมปลง  
5. ด้านเทคโนโลยี ได้มก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถในการมข่งขันขององค์การ 
 

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง มละการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  Likelihood) มละผลกระทบ  Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง 

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ผลกระทบ  Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนมรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง 
- ระดับของความเสี่ยง  Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส มละผลกระทบของมต่ละปัจจัยเสี่ยง มบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความ

เสี่ยงปานกลาง มละความเสี่ยงน้อย  
2.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง มนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่

องค์การยอมรับได ้(Risk Acceptance) โดยการเลือกมนวทางท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมมละ
คุ้มค่าหรือไม่  
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 กรณี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้ ดังนี้ 
1) การลดความรุนมรงของความเสี่ยง  Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยง คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนมปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรื อ

โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยการด าเนินการให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การก าหนดให้ผู้จัดซื้อ/จัดจ้างมละผู้ตรวจรับ/ผู้รับมอบงาน มยกจากกัน หรือลดระดับความรุนมรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องดับเพลิง      
การส ารองข้อมูล  back up) เป็นระยะ ๆ มีการบันทึกข้อมูลส ารอง 

2) การมบ่งปันความเสี่ยง  Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อ่ืน/หน่วยงานอื่นร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการมบ่งรับความเสี่ ยง
ไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายมล้วองค์การจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน (Insurance) การท าสัญญา (Contracts) การรับประกัน (Warranties) 
การจ้างผู้ด าเนินการภายนอก 

3) การยอมรับความเสี่ยง  Risk Acceptance ) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายในหน่วยงาน หากท าการวิเคราะห์มล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจา กต้นทุนการจัดการ     
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ มต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธมละหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด   ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนมปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
มต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนมปลงในมผนงานขององค์การมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  

กรณี เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอมละ
เหมาะสม เพ่ือลดมูลเหตุของมต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปมบบของตัวเงิน มละไม่ใช่  ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือ  ความคุ้มค่า   

2.5 การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยมละควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของมต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความ
เสียหาย โดยให้ระดับของความเสี่ยงมละผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ มละตรวจสอบได้อย่ างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุพันธกิจ  ภารกิจ) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มละชื่อเสียงขององค์การเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนมละการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ 
 2.6 การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานมละประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องมละสม่ าเสมอ เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการมก้ไขอย่างเหมาะสมมละทันเวลา 
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2.7 เป้าประสงค์ขององค์กร (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางมผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวังไว้ โดยทั่วไปจะก าหนดให้มีลักษณะกว้าง ๆ ทั้งในเชิงมก้ปัญหา (Problematic 
Goal) มละเชิงพัฒนา (Development Goal) 

2.8 การควบคุมภายใน (Control) คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารมละบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มละประสิทธิผล   
ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย มนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง  Risk) ที่จะเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สนับสนุน
การด าเนินงาน และการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
2.ความปลอดภัยของระบบงานทะเบียน
และประมวลผล 
 
 
 
 
3.ระบบและการจัดการด้านเทคโนโลยี 
 

4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
2 

16 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
8 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงและ
รองรับการด าเนินงาน และการตรวจสอบ 
 
 
 
 
1.เพิ่มระบบการป้องกันการเข้าถึงของ
ฐานข้อมูล 
2.ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ 
 
 
 
- 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 
กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 
ส านักวิทยบริการและ
สารสนเทศ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.โอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึง
ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารบุคคล และระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับภาระงาน 
2.จัด/ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ทีเ่กี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
3. ผู้บริหารศึกษาระเบียบ และก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 

 การยอมรับ 
การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ  ผู้อ านวยการส านักฯ และ 
รองผู้อ านวยการส านักฯ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.การออกประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้น
สภาพเพราะผลการเรียน 
  -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า 
 
 
 
 
 
  --ขาดระบบการตรวจสอบ ทวนซ  าการใน
การดึงรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

 
 
9 
 
 
 
 
 

12 

 
 
  -ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
  -ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาให้
ติดตามดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 
  -ให้มีการตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาก่อนท าการออกประกาศรายชื่อ
พ้นสภาพอีกครั ง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน 
  -มีระบบตรวจสอบผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
  -จัดท าระบบติดตามผลการเรียนส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 การยอมรับ 
การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปี 
 
 

ธ.ค. 56- ม.ค. 57 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

 

 
 



16 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2.การปรับปรุงหลักสูตร(หลักสูตรไม่ได้รับ
การรับรอง) 
  -การพัฒนาหลักสูตรไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาของ สกอ. 
 
 
 
 
  -คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงกับสาขาวิชา 
 
 
 
 
  -เกณฑ์มาตรฐานในการปรับปรุงหลักสูตร
มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

 
 
1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
6 

 
 
  -จัดท าปฏิทินการพัฒนาหลักสูตร 
  -ประชาสัมพันธ์ถึงรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
  -มหาวิทยาลัย/คณะด าเนินการรับอาจารย์
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิด 
 
 
 
 
  -ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
มาตรฐาน  
  -ติดตามข่าวสารจาก สกอ. อย่างใกล้ชิด 
 

 
 
 การยอมรับ 
การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

ม.ค. 57 – ธ.ค. 58 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ การปรับปรุง
หลักสูตรรอบดังกล่าว
เนื่องจากเตรียมรับ
นักศึกษาใหม่ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

  -การตรวจอ่านจาก สกอ. ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 120 วัน 
 
 
 
3.การจัดท าตารางเรียน-ตารางสอบ 
  -การส่งคืนรายการจัดสอนจากคณะมี
ความล่าช้า 
 
 
 
 
  -มีการขอ/เงื่อนไขรายบุคคล 
 
 
 
 
  -ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 

1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 

  -ท าหนังสือทวงถามแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการไปยังผู้รับผิดชอบจาก สกอ. 
 
 
 
 
  -ติดตามทวงถามอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
  -รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
  -ให้จัดท าบันทึกข้อความชี แจงก่อนการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ 
 
 
 
  -ประสานผู้เกี่ยวข้องและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
ทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 
 
 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 
 
 
คณบดีทุกคณะ และ กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และการกระท าอันมิชอบของ
บุคลากร 
 
 
 
2.การพัฒนาบุคลากร และอัตราก าลังไม่
สอดคล้องกับภาระงาน 

3 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
4 

12 
 
 
 
 
 

12 

1.ให้มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างานตามล าดับขั น 
2.สร้างความตระหนัก และการรับรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่
บุคลากร 
 
1.ทบทวนภาระงานรายบุคคลในแต่ละกลุ่ม
งาน 
2.ปรับโครงสร้างภาระงาน/หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้เท่าเทียมกัน 
3.จัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
4.จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรทั ง
ทักษะที่เกี่ยวกับงาน และทักษะอื่น ๆ ตาม
ความต้องการรายบุคคล 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 
 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

ตลอดปีงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่ม
งานบริหารส านักงานฯ 
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แผนบริหารความเสี่ยงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2557 

 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ความปลอดภัยของระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพิ่มระบบการป้องกันการ
เข้าถึงของฐานข้อมูล 
2.ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
2.ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดสิทธิ์ใช้งาน
ระบบตามขอบข่ายความ
รับผิดชอบหลัก และมีการ
บันทึกการเข้าใช้งาน,บันทึก
ประวัติการเข้าใช้งานระบบ, 
บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับฐานข้อมูล 
3.ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยอัตโนมัติ เพ่ือลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยบุคลากร  
 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการ
เข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูลส าคัญ
ของงานทะเบียนและประมวลผล 
2.ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.56-เม.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.การออกประกาศรายชื่อ
นักศึกษาพ้นสภาพเพราะผล
การเรียน 
  -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการ
เรียนล่าช้า 
 
  --ขาดระบบการตรวจสอบ 
ทวนซ  าการในการดึงรายชื่อ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
 

1.อาจารย์ที่ปรึกษามีการดูแล 
ติดตาม ผลการเรียนของ
นักศึกษาในความดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและจัดท าระบบ
ติดตามผลการเรียนส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.มีระบบตรวจสอบผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3.ก ากับติดตามให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาส่งผล
การเรียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
4.ให้มีการตรวจสอบผลการ
เรียนของนักศึกษาก่อนท าการ
ออกประกาศรายชื่อพ้นสภาพ
อีกครั ง โดยผู้เกี่ยวข้องทุก
เดือน 
 

1.ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา 
2.ท าการติดตามผลการเรียน
จากอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน
วิชาการ 
3.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
ปีงบประมาณ 2557  
 
 

1.เพ่ือให้รายงานผลการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและ
ไม่พ้นสภาพเพราะผลการเรียน
ย้อนหลัง 
2.เพื่อมีระบบจัดการข้อมูลการ
คัดกรองนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

25,000 ตลอดปีการศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.การปรับปรุงหลักสูตร
(หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง) 
เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรไม่ทัน
ตามกรอบระยะเวลาของ 
สกอ.  
2.2 คุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ตรงกับ
สาขาวิชา 
2.3 เกณฑ์มาตรฐานในการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลง  
2.4 การตรวจอ่านจาก สกอ. 
ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
120 วัน  

1.จัดท าปฏิทินการพัฒนา
หลักสูตร 
2.ประชาสัมพันธ์ถึงรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตร  
3.มหาวิทยาลัย/คณะ
ด าเนินการรับอาจารย์ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิด 
4.ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐาน  
5.ติดตามข่าวสารจาก สกอ. 
อย่างใกล้ชิด  
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ 
 -ประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล 
TQF-IS 
 -ส่งเสริมการจัดท า มคอ.
3/4/5/6 และ7 ตามกรอบ TQF 
 -การพัฒนาหลักสูตร  
 -ประสานงานการด าเนินงาน
หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการด าเนินการ และ
การจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.เพื่อป้องกันการจัดท าหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
3.เพื่อป้องกันการจัดการ
หลักสูตรไม่ทันรอบการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 
 
 
 
 
 

559,550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค.56-เม.ย.57 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

และ 
กลุ่มงานบริหาร

ส านักงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปรับปรุง
หลักสตูรรอบ
ดังกล่าว
เนื่องจากเตรยีม
รับนักศึกษาใหม ่
ปี 54-ปัจจุบัน มี
หลักสตูร
ปรับปรุง+ใหม่
จ านวน 62 
หลักสตูร ยัง
ไม่ได้รับการ
รับทราบจาก 
สกอ. 8 หลักสูตร
คิดเป็น 12.90% 

3.การจัดท าตารางเรียน-
ตารางสอบล่าช้า เนื่องมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี  
3.1 การส่งคืนรายการจัดสอน
จากคณะมีความล่าช้า 
3.2 มีการขอ/เงื่อนไข
รายบุคคล 
3.3 ห้องเรียนไม่เพียงพอ 

1.ติดตามทวงถามอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.การขอล็อคเวลาสอน/
เงื่อนไขส่วนบุคคล ให้จัดท า
บันทึกข้อความชี แจงก่อนการ
จัดตารางเรียน ตารางสอบ 
3.ประสานผู้เกี่ยวข้องและ
รายงานผู้บังคับบัญชา 

1.โครงการ สนส.สัญจร ตาม
คณะต่าง ๆ 
2.กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-
ตารางสอบ 
3.บันทึกข้อความไปยังคณะต่าง 
ๆ เรื่องการตรวจสอบรายการจัด
สอน /และระยะเวลาการจัดท า
ตารางเรียน-สอน-สอบ  

1.เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา
ในการด าเนินงานและ
ประสานงานระหว่างคณะต่าง ๆ  
2.เพื่อให้การส่งคืนรายการจัด
สอน/เงือนไขต่างๆ ส่วนบุคคล 

50,000 
 

56,500 

ม.ค.57-มี.ค.57 
 

มี.ค.57/ 
มิ.ย.57/ 
ก.ย.57 

 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
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ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ และ
การกระท าอันมิชอบของ
บุคลากร 

1.ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
ตามล าดับขั น 
2.สร้างความตระหนัก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแก่บุคลากร 

1.ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ 
ให้มีการควบคุมจากหัวหน้างาน
ตามล าดับอย่างใกล้ชิด 
2.ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนนุ
การด าเนินงาน 
3.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม/
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 

- ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผู้บริหารทุกระดับ  

การพัฒนาบุคลากร และ
อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

1.ทบทวนภาระงานรายบุคคล
ในแต่ละกลุ่มงาน 
2.ปรับโครงสร้างภาระงาน/
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละบุคคลให้เท่าเทียมกัน 
3.จัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
4.จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
บุคลากรทั งทักษะที่เกี่ยวกับ
งาน และทักษะอ่ืน ๆ ตาม
ความต้องการรายบุคคล 

1.ทบทวนภาระงานรายบุคคล
ในแต่ละกลุ่มงาน 
2.กระจายงาน และมอบหมาย
หน้าที่ ตามความสามารถของ
บุคลากร 
3.วางแผนอัตราก าลังและการ
พัฒนาบุคลากร 
4.จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บุคลากร/กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 

1.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภาระงาน 
2.บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ /งานมี
คุณภาพ 
 

100,000 พ.ย.56-มิ.ย.57 กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

*งบประมาณ
รวมการศึกษา

ดูงาน/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 
ชื่อผู้รายงาน                           

                                 (อาจารย์ ดร สุธาทิพย์   งามนิล) 
              ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               วันที่ 30 พฤศจิกายน  2556 



การจัดการความเสี่ยง 
กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  

ล าดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
R1 มีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการและ
วันหยุดของนักศึกษา  หลายฉบับ 

เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจทานที่ดี นับวันให้
ถูกต้องและครบตามก าหนดของการจัดการ
เรียนการสอน 

2 3 ปานกลาง 2 

R2 การเบิก – จ่ายงบประมาณมี
ความผิดพลาด 

- ขาดความรู้ในการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ไม่มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล 
- ผู้เบิกจ่ายเขียนเรื่องไม่ถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

3 4 สูง 1 

R3 การจัดท ารายงาน sar ล่าช้า - ผู้ปฏิบัติงานไม่ด าเนินงานตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

4 3 สูง 1 

 



การจัดการความเสี่ยง 
1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน 
-จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่องก าหนดเวลากิจกรรม
วิชาการและวันหยุดของนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. 

1.ให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้ทราบถึง
ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. 

1.ก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการ
สอน จัดให้เรียน ๑๕ สัปดาห์ จัดสอบสัปดาห์ที่ ๑๖  
2.จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่องก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของ
นักศึกษา ภาค กศ.บป.เพ่ือเสนอผู้บริหาร(รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
3.แจ้งให้ส านักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัย ทราบ 

- เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
ทราบถึงก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
- เพ่ือน าไปด าเนินการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล 

- อบรมเจ้าหน้าที่ในการเขียนเรื่องเบิก
จ่ายเงิน 

1.เพ่ือให้เขียนเรื่องอนุมัติ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง 

1.เริ่มจากวางแผนศึกษาคู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
2.ท าการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
3.ท าการตรวจซ  า 

- เพ่ือให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจใน
ขั นตอนการด าเนินงานตามหลัก PDCA 

- พัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพ 

1.สร้างการรับรู้และตระหนักถึง
ความส าคัขของการประกัน
คุณภาพภายใน 

1.ทบทวนการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพฯ 
3.ส่งเสริมการด าเนินงาน 

เพ่ือทบทวน และปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

 2.ให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 

1.การศึกษารูปแบบ เกณฑ์การด าเนินงาน นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และของส านัก 

การด าเนินงานมีความชัดเจน ผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 

  2.วางแผนการด าเนินงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
3.ผู้บริหารก ากับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตาม
แผนงาน 

 



การจัดการความเสี่ยง 
2. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
- ก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียน
การสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ
สัปดาห์ที่ ๑๗ – ๑๘    
-  จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่องก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
- แจ้งให้ส านักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ทราบ 

- เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
ทราบถึงก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษา   
- เพ่ือน าไปด าเนินการปฏิบัติงานของ
แต่ละบุคคล 

- ท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการของ
ยกเลิกวิชาเรียน  
- ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของ
นักศึกษา  หลายฉบับ 

- เกดิจากนับวันก าหนดการเรื่องการ
ขอยกเลิกวิชาการของนักศึกษาผิด 
เพราะ การของยกเลิกวิชาเรียนต้อง
ยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึง
ท าให้นักศึกษาเสียสิทธิในการขอ
ยกเลิกวิชาเรียน 
- การจัดการเรียนการสอนนับวัน
ชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ท าให้
อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ 
- ขาดการตรวจทานของประกาศ  

- เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือการเขียนเรื่อง
เบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

- เพ่ือให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจ
ในขั นตอนการด าเนินงานตามหลัก 
PDCA 

- เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/
ค านวณเงินผิดพลาด 

1. บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้ใน
การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียน
แบบฟอร์มผิดประเภท 
2. เงิน บางโครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการ
เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดยผู้บริหารให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาและด าเนินงาน
ตามขั นตอนที่ก าหนดไว้ 

การจัดเก็บและจัดท ารายงานไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา 

- ขาดความละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัข
ของการด าเนินงานประกันคุณภาพ 



การจัดการความเสี่ยง 
3. ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
- ก าหนดช่วงระยะเวลาของ
การจัดการเรียนการสอน จัด
ให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ
สัปดาห์ที่ ๑๗ – ๑๘    
-  จัดพิมพ์ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่องก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและวันหยุด
ของนักศึกษา เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
- แจ้งให้ส านักงาน คณะ 
หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ทราบ 

- เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร 
ทราบถึงก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและ
วันหยุดของนักศึกษา   
- เพ่ือน าไปด าเนินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

- ท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ์
ในการของยกเลิกวิชา
เรียน  
- ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลากิจกรรม
วิชาการและวันหยุดของ
นักศึกษา  หลายฉบับ 

- เกิดจากนับวันก าหนดการเรื่อง
การขอยอเลิกวิชาการของ
นักศึกษาผิด เพราะ การของ
ยกเลิกวิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ 
๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงท าให้
นักศึกษาเสียสิทธิในการขอยกเลิก
วิชาเรียน 
- การจัดการเรียนการสอนนับวัน
ชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ท า
ให้อาจารย์สอนไม้ทัน เบิกค่าสอน
ไม่ครบ 
- ขาดการตรวจทานของประกาศ  

๒ ๓ 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียน

- เพ่ือให้ผู้เขียนเรื่องเบิก
จ่ายเงินเข้าใจในขั นตอนการ
ด าเนินงานตามหลัก PDCA 

- เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง/ค านวณเงิน
ผิดพลาด 

- บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้
ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียน
แบบฟอร์มผิดประเภท 

3 4 



ที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

- บางโครงการไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
- วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการ
เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดย
ผู้บริหารให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาและด าเนินงาน
ตามขั นตอนที่ก าหนดไว้ 

การจัดเก็บและจัดท า
รายงานไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

- ขาดความละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรไม่ตระหนักถึง
ความส าคัขของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

4 3 

 



การจัดการความเสี่ยง 
4. การวิเคราะห์ล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
- ก าหนดช่วงระยะเวลาของการ
จัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน 
๑๖ สัปดาห์ จัดสอบสัปดาห์ที่ 
๑๗ – ๑๘    
-  จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง
ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษา เพื่อ
เสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ) 
- แจ้งให้ส านักงาน คณะ 
หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ทราบ 

- เพ่ือให้อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร 
ทราบถึงก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและ
วันหยุดของนักศึกษา   
- เพ่ือน าไปด าเนินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล 

- ท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ์
ในการของยกเลิกวิชาเรียน  
- ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลากิจกรรม
วิชาการและวันหยุดของ
นักศึกษา  หลายฉบับ 

- เกิดจากนับวันก าหนดการเรื่องการ
ขอยอเลิกวิชาการของนักศึกษาผิด 
เพราะ การของยกเลิกวิชาเรียนต้อง
ยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิด
จึงท าให้นักศึกษาเสียสิทธิในการขอ
ยกเลิกวิชาเรียน 
- การจัดการเรียนการสอนนับวัน
ชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ท า
ให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่
ครบ 
- ขาดการตรวจทานของประกาศ  

๒ ๓ ปานกลาง 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือ
การเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียนที่
ถูกต้อง ตามระเบียบของ

- เพ่ือให้ผู้เขียนเรื่องเบิก
จ่ายเงินเข้าใจในขั นตอน
การด าเนินงานตามหลัก 
PDCA 

- เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง/ค านวณเงิน
ผิดพลาด 

1. บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้ใน
การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียน
แบบฟอร์มผิดประเภท 
2. เงิน บางโครงการได้รับการจัดสรร

3 4 สูง 



มหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการ
เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดย
ผู้บริหารให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาและด าเนินงาน
ตามขั นตอนที่ก าหนดไว้ 

การจัดเก็บและจัดท า
รายงานไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

- ขาดความละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัข
ของการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

4 3 สูง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
5. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของ

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
- ก าหนดช่วงระยะเวลาของ
การจัดการเรียนการสอน จัด
ให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ
สัปดาห์ที่ ๑๗ – ๑๘    
-  จัดพิมพ์ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่องก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและวันหยุด
ของนักศึกษา เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
- แจ้งให้ส านักงาน คณะ 
หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ทราบ 

- เพ่ือให้อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร 
ทราบถึง
ก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของ
นักศึกษา   
- เพ่ือน าไป
ด าเนินการ
ปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล 

- ท าให้นักศึกษา
เสียสิทธิ์ในการของ
ยกเลิกวิชาเรียน  
- ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของ
นักศึกษา  หลาย
ฉบับ 

- เกิดจากนับวันก าหนดการ
เรื่องการขอยอเลิกวิชาการ
ของนักศึกษาผิด เพราะ การ
ของยกเลิกวิชาเรียนต้องยื่น
ก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับ
ผิดจึงท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ
ในการขอยกเลิกวิชาเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน
นับวันชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ 
สัปดาห์ ท าให้อาจารย์สอนไม้
ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ 
- ขาดการตรวจทานของ
ประกาศ  

๒ ๓ ปานกลาง 2 



 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียน
ที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

- เพ่ือให้ผู้เขียน
เรื่องเบิกจ่ายเงิน
เข้าใจในขั นตอน
การด าเนินงานตาม
หลัก PDCA 

- เขียนเรื่อง
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/
ค านวณเงิน
ผิดพลาด 

1. บุคลากร อาจหยิบระเบียบ
ที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/
เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท 
2. เงิน บางโครงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบ
วิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่
ถูกต้อง 

3 4 สูง 1 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดย
ผู้บริหารให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

- เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน
ตามกรอบ
ระยะเวลาและ
ด าเนินงานตาม
ขั นตอนที่ก าหนดไว้ 

การจัดเก็บและ
จัดท ารายงานไม่
ทันตาม
ก าหนดเวลา 

- ขาดความละเลยจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรไม่ตระหนักถึง
ความส าคัขของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

4 3 สูง 1 



6. การประเมินมาตรการควบคุม 
 

สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมท่ีควรมี การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
- ไม่มีการตรวจทานที่ดีก่อนน าเสนอประกาศ - มีการตรวจซ  าในการท าประกาศให้ดีให้ถูกต้องก่อน

น าเสนอผู้บริหาร 
 

- การตรวจซ  า 

- นับวันผิดเกินจากดูปฏิทินผิดหรือปฏิทินไม่ได้บอก
วันหยุดหรือวันชดเชย 

-  นับวันให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อนแล้วมาดูวันมีวันใดหยุด
และหยุดวันอะไรและจึงมาดูปฏิทินเพ่ือจัดการสอนชดเชย
ให้ถูกวันและให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อนน าเสนอผู้บริหาร 

- มีปฏิทินที่มีวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยของแต่
ละปี เพื่อจะได้ไม่นับวันผิด 

- ขาดความรู้ในการเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
 

- อธิบายวิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 

- ไม่มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล - มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล 
 

- การตรวจซ  า 

- ค าสั่งมีการเปลี่ยนแปลง   
- ขาดความสนใจ และละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง - ผู้บริหารควรมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

- มีการติดตามการด าเนินงาน 

- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัขของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

- กระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการด าเนินงาน 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพฯ 
 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพฯ 
 

 
 



7. การจัดการความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนหลัก ความเสี่ยงยังคง
เหลืออยู่ 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ความเสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

การลดความเสี่ยง เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

- ก าหนดช่วงระยะเวลาของ
การจัดการเรียนการสอน จัด
ให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ
สัปดาห์ที่ ๑๗ – ๑๘    
-  จัดพิมพ์ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่องก าหนดเวลา
กิจกรรมวิชาการและวันหยุด
ของนักศึกษา เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
- แจ้งให้ส านักงาน คณะ 
หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ทราบ 

 - เกิดจากนับวันก าหนดการ
เรื่องการขอยอเลิกวิชาการ
ของนักศึกษาผิด เพราะ 
การของยกเลิกวิชาเรียน
ต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ 
การนับผิดจึงท าให้นักศึกษา
เสียสิทธิในการขอยกเลิก
วิชาเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน
นับวันชดเชยขาดไม่ครบ 
๑๖ สัปดาห์ ท าให้อาจารย์
สอนไม้ทัน เบิกค่าสอนไม่
ครบ 
- ขาดการตรวจทานของ
ประกาศ 

- การควบคุม
ความเสี่ยง 

- เจ้าหน้าที่ต้องมีการ
ตรวจทานที่ดี  
-นับวันให้ถูกต้องและครบตาม
ก าหนดของการจัดการเรียน
การสอน 
- หาปฏิทินที่มีวัดหยุดราชการ
มาได้ดู 

ขนิษฐา  

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียน
ที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ

 1. บุคลากร อาจหยิบ
ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง/เขียนแบบฟอร์ม
ผิดประเภท 

- การควบคุม
ความเสี่ยง 

- จัด KM เรื่องการเขียนเรื่อง
เบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 

สุทธิลักษณ์  



มหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

2. เงิน บางโครงการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอ 
3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบ
วิธีการเขียนเรื่องเบิก
จ่ายเงินที่ถูกต้อง 
 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดย
ผู้บริหารให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

 - ขาดความละเลยจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรไม่ตระหนักถึง
ความส าคัขของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

- สนับสนุนให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองด้านการประกัน
คุณภาพ 
- มีการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
 

งานประกัน
คุณภาพ 
 
ผู้บริหารทุก
ระดับ 

 

 



8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

-  เจ้าหน้าที่ต้องมี
การตรวจทานที่ดี 
นับวันให้ถูกต้องและ
ครบตามก าหนดของ
การจัดการเรียนการ
สอน 

- เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร 
ทราบถึงก าหนดเวลากิจกรรม
วิชาการและวันหยุดของ
นักศึกษา   
- เพ่ือน าไปด าเนินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

 - การควบคุมความ
เสี่ยง 

ขนิษฐา พวงมณีนาค - กลุ่มงานบริหารฯ  

- อบรมเจ้าหน้าที่ใน
การเขียนเรื่องเบิก
จ่ายเงิน 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 
- ท าการอธิบายวิธีการเขียนที่
ถูกต้อง ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
- ท าการตรวจซ  า 

 - การควบคุมความ
เสี่ยง 

 - กลุ่มงานบริหารฯ  

- พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านการประกันฯ 
- มีการก ากับติดตามโดย
ผู้บริหารให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

 - การควบคุมความ
เสี่ยง 

งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมฯ  

 



 
การประเมินความเสี่ยง ตามภาระงาน 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

 

     

     

 R1  
R2 
R3  

     

     

 

แดง  หมายถึง  มีความเส่ียง  สูงมาก 

ส้ม หมายถึง  มีความเส่ียง  สูง 
ฟ้า  หมายถึง  มีความเส่ียง  ปานกลาง 
เขียว  หมายถึง  มีความเส่ียง  นอ้ย 

เหลือง หมายถึง  มีความเส่ียง  นอ้ยมาก 
 



การจัดการความเสี่ยง 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  

ล าดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
- งานจัดตารางเรียน ตาราง

สอบ 
- ขนาดห้อง / จ านวนห้อง /

โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ  
- ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้ศึกษา

โปรแกรมจัดตารางเรียน 
ตารางสอนเต็มที่ 

- อาจารย์ขอล๊อคเวลาสอน 

4 4 สูง 1 

- การลงเพ่ิมรายวิชา - นักศึกษาไม่เข้าใจกฎระเบียบ และ
ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

- อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความเข้าใจ
ในการให้ค าแนะน าในการเขียนค า
ร้อง 

3 4 สูง 2 

 



การจัดการความเสี่ยง 
1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน 

- อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรมจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ 

- อบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 

-เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมจัด
ตารางเรียน – ตารางสอบ 
-เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์และ  

-อบรมการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นจนจบ
กระบวนการขั้นตอนการท างานเมื่อพบปัญหาที่
เกิดข้ึนในการท างาน บันทึกไว้เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้
งานอุปกณ์และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการใช้โปรแกรมจัด
ตารางเรียน – ตารางสอบ ให้มีความ
เชียวชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการส่งตารางเรียน  
ตารางสอบไปยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย ช ารุดของ
อุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย ช ารุดของ
อุปกรณ์โสตฯ 

- ท าแผนผังแสดงขั้นตอนการ
เขียนค าร้องขอลงเพิ่มรายวิชา
นอกแผน 

- แผนผัง กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

-เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในขั้นตอน และ วิธีการในการ
เขียนค าร้อง 
 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการเขียนค าร้องลงเพ่ิม -เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและความ
ถูกต้อง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
2. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

-อบรมการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นจนจบกระบวนการขั้นตอนการท างานเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน บันทึกไว้เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานอุปกณ์และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการ
ใช้โปรแกรมจัดตารางเรียน 
– ตารางสอบ ให้มีความ
เชียวชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการส่ง
ตารางเรียน  ตารางสอบไป
ยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 

- ตารางเรียน – ตาราง
สอบ ล่าช้า 
- อุปกรณ์โสตฯ สูญหาย 
ช ารุด 

- บุคคลกรไม่เชี่ยวชาญใน
การใช้โปรแกรม  
-ข้อมูลรายการจัดสอน
จากคณะล่าช้า 
-อาจารย์ผู้สอนไม่
เพียงพอ 
-ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการเขียนค าร้องลงเพ่ิม -เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และความถูกต้อง 

- นักศึกษาลงรายวิชา
เพ่ิมรายวิชานอกแผนผิด
โครงสร้างหลักสูตร 

-นักศึกษาไม่ศึกษา
กฎระเบียบ 
-บุคลากรขาดความ
แม่นย าในการรับค าร้อง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
3. ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
-อบรมการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นจนจบกระบวนการ
ขั้นตอนการท างานเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
บันทึกไว้เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการใช้งาน
อุปกณ์และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการใช้
โปรแกรมจัดตารางเรียน – 
ตารางสอบ ให้มีความเชียว
ชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการส่ง
ตารางเรียน  ตารางสอบไป
ยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 

- ตารางเรียน – ตาราง
สอบ ล่าช้า 
- อุปกรณ์โสตฯ สูญหาย 
ช ารุด 

- บุคคลกรไม่เชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรม  
-ข้อมูลรายการจัดสอนจากคณะ
ล่าช้า 
-อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 
-ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

4 4 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการ
เขียนค าร้องลงเพิ่ม 

-เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และความถูกต้อง 

- นักศึกษาลงรายวิชาเพ่ิม
รายวิชานอกแผนผิด
โครงสร้างหลักสูตร 

-นักศึกษาไม่ศึกษากฎระเบียบ 
-บุคลากรขาดความแม่นย าในการ
รับค าร้อง 

3 4 

 
 
 



การจัดการความเสี่ยง 
4. การวิเคราะห์ล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของ

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
-อบรมการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นจนจบกระบวนการ
ขั้นตอนการท างานเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
บันทึกไว้เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการใช้งาน
อุปกณ์และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา
การใช้โปรแกรมจัด
ตารางเรียน – ตาราง
สอบ ให้มีความเชียว
ชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการ
ส่งตารางเรียน  ตาราง
สอบไปยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 

- ตารางเรียน – 
ตารางสอบ ล่าช้า 
- อุปกรณ์โสตฯ สูญ
หาย ช ารุด 

- บุคคลกรไม่เชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรม  
-ข้อมูลรายการจัดสอนจากคณะ
ล่าช้า 
-อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 
-ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

4 4 สูง 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการ
เขียนค าร้องลงเพิ่ม 

-เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และความถูกต้อง 

- นักศึกษาลงรายวิชา
เพ่ิมรายวิชานอกแผน
ผิดโครงสร้างหลักสูตร 

-นักศึกษาไม่ศึกษากฎระเบียบ 
-บุคลากรขาดความแม่นย าในการ
รับค าร้อง 

3 4 สูง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
5. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของ

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
-อบรมการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นจนจบกระบวนการ
ขั้นตอนการท างานเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
บันทึกไว้เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการใช้งาน
อุปกณ์และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา
การใช้โปรแกรมจัด
ตารางเรียน – ตาราง
สอบ ให้มีความเชียว
ชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการ
ส่งตารางเรียน  ตาราง
สอบไปยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย 
ช ารุดของอุปกรณ์โสตฯ 

- ตารางเรียน – 
ตารางสอบ ล่าช้า 
- อุปกรณ์โสตฯ สูญ
หาย ช ารุด 

- บุคคลกรไม่เชี่ยวชาญในการ
ใช้โปรแกรม  
-ข้อมูลรายการจัดสอนจาก
คณะล่าช้า 
-อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 
-ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

4 4 สูง 1 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการ
เขียนค าร้องลงเพ่ิม 

-เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และความถูกต้อง 

- นักศึกษาลงรายวิชา
เพ่ิมรายวิชานอกแผน
ผิดโครงสร้างหลักสูตร 

-นักศึกษาไม่ศึกษากฎระเบียบ 
-บุคลากรขาดความแม่นย าใน
การรับค าร้อง 

3 4 สูง 2 

 



การจัดการความเสี่ยง 
6. การประเมินมาตรการควบคุม 

 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมท่ีควรมี การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 

- ขนาดห้อง / จ านวนห้อง /โสตทัศนูปกรณ์
ไม่เพียงพอ  

- ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้ศึกษาโปรแกรมจัด
ตารางเรียน ตารางสอนเต็มที่ 

- อาจารย์ขอล๊อกเวลาสอน 

- อบรมบุคลากรในกลุ่มงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจ ในการจัดโปรแกรมตารางเรียน 
-เขียนโครงการรองรับการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
และติดกล้องวงจรปิด  
- ด าเนินการจัดตารางเรียนให้เสร็จทันเวลา หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ผู้สอนท าบันทึกเสนอผู้บริหารในกรณี
ที่จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือขอการอนุมัติ 

- ก าหนดเวลาเปิด –ปิดห้องเรียน  
-บุคลากรในกลุ่มงานสามารถใช้โปรแกรมจัดตาราง
เรียนได้แล้วบางส่วน 
 
-ไม่มี 
 

- นักศึกษาไม่เข้าใจกฎระเบียบ และ
ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

- อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความเข้าใจในการให้
ค าแนะน าในการเขียนค าร้อง 

- จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปลงเพ่ิมรายวิชาเรียนนอกแผน  
ให้นักศึกษาลงเพ่ิมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

- ขั้นตอนการลงเพ่ิมรายวิชาเรียนนอกแผน ระบุไว้ใน
คู่มือนักศึกษา 

 
 



การจัดการความเสี่ยง 
7. การจัดการความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก ความเสี่ยงยังคง

เหลืออยู่ 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ความเสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

การลดความเสี่ยง เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

-อบรมการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นจนจบกระบวนการ
ขั้นตอนการท างานเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
บันทึกไว้เพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
-จัดท าคู่มือ หรือ แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการใช้งาน
อุปกณ์และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

 - บุคคลกรไม่เชี่ยวชาญใน
การใช้โปรแกรม  
-ข้อมูลรายการจัดสอนจาก
คณะล่าช้า 
-อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 
-ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

การควบคุมคุม
ความเสี่ยง 

-จัด KM เรื่อง โปรแกรมจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ 
 
 
 
 
-ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ศึกษาการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

วริศนันท์ 
กัญญ์ชพร 
กัญจนพร 
วรางคณา 
 
 
นิรันดร์ 
พัชญ์ชยันต์ 

 

-จัดท าแผนผังขั้นตอนการ
เขียนค าร้องลงเพิ่ม 

 -นักศึกษาไม่ศึกษา
กฎระเบียบ 
-บุคลากรขาดความแม่นย า
ในการรับค าร้อง 

การควบคุมคุม
ความเสี่ยง 

-เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ 
การลงทะเบียนเพิ่ม 
 

วริศนันท์ 
กัญญ์ชพร 
กัญจนพร 
วรางคณา 

 

 
 



การจัดการความเสี่ยง 
8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

การจัดการความ
เสี่ยง 

เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

- อบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมจัดตารางเรียน 
ตารางสอบ 

- อบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 

-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการใช้
โปรแกรมจัดตารางเรียน – ตาราง
สอบ ให้มีความเชียวชาญ 
-เพ่ือความรวดเร็วในการส่งตาราง
เรียน  ตารางสอบไปยังคณะ 
-ลดปัญหาการเสียหาย ช ารุดของ
อุปกรณ์โสตฯ 
-ลดปัญหาการเสียหาย ช ารุดของ
อุปกรณ์โสตฯ 

 การควบคุมคุมความ
เสี่ยง 

วริศนันท์ 
กัญญ์ชพร 
กัญจนพร 
วรางคณา 
 
 
 
นิรันดร์ 
พัชญ์ชยันต์ 
 

- กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ 

 

- ท าแผนผังแสดงขั้นตอนการ
เขียนค าร้องขอลงเพิ่ม
รายวิชานอกแผน 

- แผนผัง กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

-เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและความ
ถูกต้อง 

 การควบคุมคุมความ
เสี่ยง 

วริศนันท์ 
กัญญ์ชพร 
กัญจนพร 
วรางคณา 
 

  

 



 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

 

     

  
1 

  

  
2 

  

     

     

 

แดง  หมายถึง  มีความเส่ียง  สูงมาก 

ส้ม หมายถึง  มีความเส่ียง  สูง 
ฟ้า  หมายถึง  มีความเส่ียง  ปานกลาง 
เขียว  หมายถึง  มีความเส่ียง  นอ้ย 

เหลือง หมายถึง  มีความเส่ียง  นอ้ยมาก 



การจัดการความเสี่ยง 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 

ความเสี่ยง 
 

สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  

ล าดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
- เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเรียน
ผิดพลาด 

- ไม่มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล 3 4 สูง  

- เจ้าหน้าที่ลืมตรวจโครงสร้าง
นักศึกษา 

- ขาดวิธีการตรวจโครงสร้างที่เป็นระบบ
ชัดเจน 

3 4 สูง  

 



การจัดการความเสี่ยง 
1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน 

- อบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตร 

- เพ่ือให้นักศึกษาครบโครงสร้าง
หลักสูตร 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือนักศึกษา/
แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 
วิธี คือ การตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดยบุคคล 
และการตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรโดยการ
ตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบครบโครงสร้าง
หลักสูตรและไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

- เพ่ือให้ผู้ตรวจโครงสร้างหลักสูตรเข้าใจ
ในขั นตอนการด าเนินงานตามหลัก 
PDCA 

 



การจัดการความเสี่ยง 
2. หาสาเหตุของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือนักศึกษา/
แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 
2 วิธี คือ การตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
บุคคล และการตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรโดยการ
ตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบครบโครงสร้าง
หลักสูตรและไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

- เพ่ือให้ผู้ตรวจโครงสร้างหลักสูตร
เข้าใจในขั นตอนการด าเนินงานตาม
หลัก PDCA 

- มีนักศึกษาเรียนไม่ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 

- ขาดการบริหารด้วยหลัก 4M คือ 
1. บุคลากร อาจหยิบเล่มคู่มือที่ใช้ใน
การตรวจโครงสร้างหลักสูตรของแต่
ละปีมาผิด 
2. เงิน ขาดการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการอบรมบุคลากรในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร 
3. วิธีการ บุคลากรไม่มีวิธีการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจน ถูกต้อง 
4. วัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
โดยตรง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
3. ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือนักศึกษา/แผนการ
เรียน/โครงสร้างหลักสูตรของ
แต่ละสาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยบุคคล และการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรโดยการตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบ
ครบโครงสร้างหลักสูตรและ
ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

- เพ่ือให้ผู้ตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรเข้าใจในขั นตอน
การด าเนินงานตามหลัก 
PDCA 

- มีนักศึกษาเรียนไม่ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนด 

- ขาดการบริหารด้วยหลัก 4M คือ 
1. บุคลากร อาจหยิบเล่มคู่มือที่ใช้
ในการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
ของแต่ละปีมาผิด 
2. เงิน ขาดการจัดสรรงบประมาณ
ในด้านการอบรมบุคลากรในการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
3. วิธีการ บุคลากรไม่มีวิธีการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 
4. วัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
โดยตรง 

  

 



การจัดการความเสี่ยง 
4. การวิเคราะห์ล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของ

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือนักศึกษา/แผนการ
เรียน/โครงสร้างหลักสูตรของ
แต่ละสาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยบุคคล และการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรโดยการตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบ
ครบโครงสร้างหลักสูตรและ
ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

- เพ่ือให้ผู้ตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร
เข้าใจในขั นตอน
การด าเนินงานตาม
หลัก PDCA 

- มีนักศึกษาเรียน
ไม่ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ที่ก าหนด 

- ขาดการบริหารด้วยหลัก 4M คือ 
1. บุคลากร อาจหยิบเล่มคู่มือที่ใช้ใน
การตรวจโครงสร้างหลักสูตรของแต่
ละปีมาผิด 
2. เงิน ขาดการจัดสรรงบประมาณ
ในด้านการอบรมบุคลากรในการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
3. วิธีการ บุคลากรไม่มีวิธีการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจน ถูกต้อง 
4. วัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
โดยตรง 

3 4 สูง 

 



การจัดการความเสี่ยง 
5. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ของ

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือนักศึกษา/แผนการ
เรียน/โครงสร้างหลักสูตรของ
แต่ละสาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยบุคคล และการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรโดยการตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบ
ครบโครงสร้างหลักสูตรและ
ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

- เพ่ือให้ผู้ตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร
เข้าใจในขั นตอน
การด าเนินงานตาม
หลัก PDCA 

- มีนักศึกษาเรียน
ไม่ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ที่ก าหนด 

- ขาดการบริหารด้วยหลัก 
4M คือ 
1. บุคลากร อาจหยิบเล่มคู่มือ
ที่ใช้ในการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรของแต่ละปีมาผิด 
2. เงิน ขาดการจัดสรร
งบประมาณในด้านการอบรม
บุคลากรในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร 
3. วิธีการ บุคลากรไม่มีวิธีการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรที่
ชัดเจน ถูกต้อง 
4. วัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรโดยตรง 

3 4 สูง  

 



6. การประเมินมาตรการควบคุม 
 

สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมท่ีควรมี การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
- ไม่มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล - มีการตรวจซ  าในการบันทึกข้อมูล - การตรวจซ  า 
- ขาดวิธีการตรวจโครงสร้างที่เป็นระบบชัดเจน - ก าหนดขั นตอนการตรวจโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นระบบ - มีขั นตอนการตรวจโครงสร้างที่ชัดเจน 
   
   

 
 



7. การจัดการความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนหลัก ความเสี่ยงยังคง
เหลืออยู่ 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ความเสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

การลดความเสี่ยง เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือนักศึกษา/แผนการ
เรียน/โครงสร้างหลักสูตรของ
แต่ละสาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยบุคคล และการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรโดยการตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบ
ครบโครงสร้างหลักสูตรและ
ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร 

 - ขาดการบริหารด้วยหลัก 
4M คือ 
1. บุคลากร อาจหยิบเล่ม
คู่มือที่ใช้ในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรของแต่
ละปีมาผิด 
2. เงิน ขาดการจัดสรร
งบประมาณในด้านการ
อบรมบุคลากรในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร 
3. วิธีการ บุคลากรไม่มี
วิธีการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรที่ชัดเจน ถูกต้อง 
4. วัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรโดยตรง 

- การควบคุม
ความเสี่ยง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรียนทาง
อินเตอร์เน็ต 
- จัด KM เรื่องการตรวจ
โครงสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ 

นิโครธ 
ศุภาลักษณ์ 
 
ภัทรานิษฐ์ 
นวลศรี 

 

 



8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง เวลาหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

- อบรมเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตร 

- เริ่มจากการวางแผนศึกษา
คู่มือนักศึกษา/แผนการเรียน/
โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา 
- ท าการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ การตรวจโครงสร้าง
หลักสูตรโดยบุคคล และการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรโดยการตรวจซ  า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีเรียบ
ครบโครงสร้างหลักสูตรและไม่
ครบโครงสร้างหลักสูตร 

 - การควบคุมความ
เสี่ยง 

นิโครธ 
ศุภาลักษณ์ 
 
ภัทรานิษฐ์ 
นวลศรี 

- กลุ่มงานทะเบียนฯ  

 



 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
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แดง  หมายถึง  มีความเส่ียง  สูงมาก 

ส้ม หมายถึง  มีความเส่ียง  สูง 
ฟ้า  หมายถึง  มีความเส่ียง  ปานกลาง 
เขียว  หมายถึง  มีความเส่ียง  น้อย 

เหลอืง หมายถึง  มีความเส่ียง  น้อยมาก 


