
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ดังนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงต้องมีการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ปัจจัยที่
จะท าให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศต่างๆ  การบริหาร
ความเสี่ยง ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2552   ดังต่อไปนี้  
 1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ / ส านัก / สถาบัน โดยมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนือง 
 2. ให้บุคคลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียง  
 3. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของทุกคณะ / ส านัก / สถาบัน 
 5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ  
 6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
น ามาปรับปรุง  
 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมด้านความ
เสี่ยง ดังนี้  
  (1.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
  (1.2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 
  (1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
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  (1.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ  
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรของการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของนโยบายหรือแนว
ทางการด าเนินงาน ผู้บริหารขององค์กรได้ให้มีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของแต่ละกลุ่มงาน 
และก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้น าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่าง
หนึ่ง ที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ต่อไป 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ 
ปรัชญำ  
 ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ 
 

วิสัยทัศน์  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  
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บทสรุปเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
ปีงบประมาณ 2559 นั้น หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
ส านักฯ ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักฯ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยง จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในภาวะที่ยอมรับได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 
ด้าน ได้แก่  1) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  3) ด้านการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล  โดย
เริ่มจากการประมวลการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน และการระดม
สมองของคณะท างานบริหารความเสี่ยงมาเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยง ด้วยการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดท าระบบบริหารความ
เสี่ยงฯ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ 
และระดับความเสี่ยง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ น าปัจจัยที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และปัจจัยที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องวางแผนรองรับ มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าวหาก ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สุดท้ายน าเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงจากคณะกรรมการมีดังนี้ 

1. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หน่วยงาน ไม่มีการ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  คือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่หน่วยงาน มีการจัดการทรัพยากร
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีงบประมาณ 2558  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านทรัพยากร คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความปลอดภัยของระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือความเสี่ยงที่การปฏิบัติงานบุคลากร ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เกิดความผิดพลาดไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานที่ มีระดับความเสี่ยงสูง คือ การออกประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเพราะผลการเรียน ซ่ึง
มีสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบ ทวนซ้ าในการดึงรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
และประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนรองรับเพ่ิมเติมคือ การปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบการ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558) 

4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล คือความเสี่ยงที่การจัดการบุคลากรไม่ประสบ
ความส าเร็จ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งความเสี่ยงในด้านธรรมาภิบาล 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรวม
ทั้งหมด 1 ด้าน ได้แก่  1.) ด้านการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดและก าจัดปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ 
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บทที่ 2 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 
ในการบริหารงานในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงใน

องค์กรก็คือการที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าความไม่แน่นอน
หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่ าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด  ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจและการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ  ซึ่งความไม่
แน่นอนของการด าเนินงานในองค์กรเป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็น
การให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง   ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร  หรือก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับ
ได้หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง  แต่
เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความ
เสี่ยง 
 ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ยงจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้  ซึ่งเมื่อเราทราบว่าทุกองค์กรด าเนินงานภายใต้ความเสี่ยง  ดังนั้นผู้บริหารแต่ละคนก็มีระดับของ
การยอมรับต่อการบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยต่างกัน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
เลือกทิศทางหรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ท าให้
สามารถตัดสินใจเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ผู้บริหารก็
สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้ดีขึ้น ท าให้องค์กรลดความแปลกใจหรือสิ่ง
ที่ไม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยงและคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อมี
สถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่
เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญต่อการบริหารงาน และควรใช้เป็นแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ด าเนินงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จึง
เริ่มจัดท าการระบุความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต 
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ขั้นตอนแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  
 1. รับนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัย มาท าการประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
 2. ก าหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานตน 
 3. ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ทั ้งการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลเป็นครั้งคราว 
 4. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

3. ทีมงานพิจารณางานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

5. คณะอนุกรรมการติดตาม 
เสนอแนะ สนับสนุน  

การด าเนินงาน 

6. รายงานข้อมูล ประเมิน
และสรุปผลการด าเนินงาน

และ 
การน ากระบวนการไปใช้ 

7. ผู้รับผิดชอบ รวบรวม วิเคราะห์ผล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ส านักฯ  พัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยงน าเสนอผู้บริหาร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในส านัก 

2.1 จัดหาทีมงาน  2.2 ให้แนวทางในการท างาน  2.3 สนับสนุนการด าเนินงาน  

4. ด าเนินการตามแนวทาง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

4.1 จัดท าแผนส าหรับการจัดการความเสี่ยง 
4.2  ด าเนินตามข้ันตอน  
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 5. บันทึกกระบวนการ การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท าเป็นรายงานประเมินผลและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 6. รวบรวมเอกสารของหน่วยงานตนทั้งหมด จัดท ารูปเล่ม จัดส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31  ตุลาคม ของทุกปี 
 

2. ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้เข้าใจความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับ

ความหมายของค าที่เก่ียวข้อง ต่อไปนี้ 
2.1 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ทีจ่ะได้รับความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้เป็นลักษณะ ดังนี้  

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

ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (Resources  Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม 
หรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ       
ด้านอาคารสถานที ่

ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วางแผน กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการ
บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลั กสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพว่ามีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ ที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ 

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล (Human and Good Governance 
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การสรรหาบุคลากร     
การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การโยกย้ายและไม่ได้จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 

ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก (External Environment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบท าให้องค์การไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ  (Other Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนชั้นตามบริบทของสถาบัน 

 

2.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์การควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะ
ได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และบริบทขององค์การ 

ปัจจัยภำยใน  ประกอบด้วย   
1. กลยุทธ์  (Strategy)  เหมาะสมกับสถานการณ์เพียงใด  
2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  มีหน่วยงานและระดับขั้นการบังคับบัญชาที่เหมาะสมที่จะ

ประกอบพันธกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด 
3. ระบบ  (System) การด าเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด (ระบบการคัดเลือกสรร

หา  ระบบการประเมินผล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ระบบการเงิน ระบบการผลิต (บัณฑิต)     
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศ) 

4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพียงใด 

5. บุคลากร (Staff) มีศักยภาพ (สมรรถนะ) เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงใด 
6. ทักษะ (Skill) ขององค์การและบุคลากร เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเหนือกว่าหรือด้อยกว่า 
7. ค่านิยม (Share Value) ค่านิยมร่วมของบุคลากร มีส่วนสนับสนุนให้องค์การสามารถปรับ

ไปตามสภาพแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด 
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ปัจจัยภำยนอก  ประกอบด้วย 
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน้ ามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตรา

การว่างงานและตลาดหุ้น 
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งในสังคม การ

ก่อความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น 
3. ด้านการเมือง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล  
4. ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลง  

5. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ 

 

2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง 

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณ์หรือความเสี่ยง 

- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความ
เสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย  

 

2.4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่
จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์การยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสม
และคุ้มค่าหรือไม่  
 กรณี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงกระท าได้ ดังนี้ 

1) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิดความ
เสี่ยง คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยการด าเนินการให้มีการ
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ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การก าหนดให้ผู้จัดซื้อ/จัดจ้างและผู้ตรวจรับ/ผู้รับมอบงาน แยก
จากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง การส ารองข้อมูล (back up) เป็นระยะ ๆ มีการบันทึกข้อมูลส ารอง 

2) การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้ อ่ืน/
หน่วยงานอ่ืนร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับ
ความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์การ
จะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน (Insurance) การท าสัญญา (Contracts) การรับประกัน 
(Warranties) การจ้างผู้ด าเนินการภายนอก 

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance ) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายใน
หน่วยงาน หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการ
จัดการ ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะ
เกิดข้ึน 

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด   
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง แต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์การมากจนเกินไปจนไม่
สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  

กรณี เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่ 
ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือ  ความคุ้มค่า   

2.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความ
เสียหาย โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุพันธกิจ (ภารกิจ) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และชื่อเสียงขององค์การเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ 
 2.6 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

2.7 เป้ำประสงค์ขององค์กร (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหาร
ต้องการให้ เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยทั่ วไปจะก าหนดให้มีลักษณะกว้าง  ๆ ทั้ งในเชิงแก้ปัญหา 
(Problematic Goal) และเชิงพัฒนา (Development Goal) 
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2.8 กำรควบคุมภำยใน (Control) คือ กระบวนกำร (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดข้ึน 



ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1.การออกประกาศรายชื่อ
นักศึกษาพ้นสภาพเพราะผล
การเรียน 
  -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการ
เรียนล่าช้า 
 

3 3 9 - ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการ
เรียนของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล
อย่างทุกภาคการศึกษา 
 
 
 
 
-พัฒนาการส่งผลการเรียนส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบทะเบียน
ประมวลผล 
 
  

 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นิโครธ   ช่างชัย 
สิริพร  อร่ามรุณ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
2. การจัดท าตารางเรียน-
ตารางสอบ 
  -มีการขอ/เงื่อนไข
รายบุคคล 
 

3 2 6 -ออกประกาศก าหนดกิจกรรมวิชาการ
เรื่องการส่งผลการเรียนส าหรับอาจารย์
ผู้สอน 
 
 
 
-จ ากัดเงื่อนไขส่วนบุคคลหากมีความ
จ าเป็นให้จัดท าบันทึกข้อความชี้แจง
ก่อนการจัดตารางเรียน ตารางสอบ 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

ทุกภาค
การศึกษา 

วริศนันท์ ทัดนุ่ม 
กัญญ์ชพร จันติวงค์ 
 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                                                                    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2559 
 

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.อาจารย์
ผู้สอนส่งเกรด
ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารย์ที่
ปรึกษามีการ
ดูแล ติดตาม 
ผลการเรียน
ของนักศึกษาใน
ความดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
2.ก ากับติดตาม
ให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาส่งผล
การเรียนตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา 
2.ติดตามผลการเรียน
จากอาจารย์ผู้สอนให้
ส่งผลการเรียนตาม
ระยะเวลาที่ปฎิทิน
วิชาการก าหนด 
3.พัฒนาระบบการ
ส่งผลการเรียนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
ระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
4.ประชุมชี้แจ้งท าความ
เข้าใจให้กับผู้บริหาร/
อาจารย์ที่ปรึกษาเรื่อง
การส่งผลการเรียนผ่าน
ระบบงานทะเบียน
ประมวลผล 

1.เพ่ือให้การรายงานผล
การศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและไม่
พ้นสภาพเพราะผลการ

เรียนย้อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการส่งผล
การเรียนให้
เป็นไปตาม 

ปฎิทินวิชาการ
ของทุกภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารย์ที่
ปรึกษา 

2.กลุ่มงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2..การจัดท า
ตารางเรียน-
ตารางสอบ
ล่าช้า 
เนื่องมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี้ 
2.1 การส่งคืน
รายการจัดสอน
จากคณะมี
ความล่าช้า 
2.2 มีการขอ/
เงื่อนไข
รายบุคคล 
2.3 ห้องเรียนไม่
เพียงพอ 
 

1.ติดตามทวง
ถามอย่างเป็น
ทางการและไม่
เป็นทางการ 
2.กรณกีารขอ
ล็อคเวลาสอน/
เงื่อนไขส่วน
บุคคล ให้จัดท า
บันทึกข้อความ
ชี้แจงก่อนการ
จัดตารางเรียน 
ตารางสอบ 
3กรณีห้องเรียน
ไม่เพียงพอ
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น
เพ่ือร่วมหาแนว
ทางแก้ไข 

1.ส ารวจแผนการเรียน 
2.จัดชั่วโมงสอน
อาจารย์ 
3.จัดตารางเรียน
ตารางสอน 
4.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานจัดตารางเรียน
ปฏิบัติงานให้ตรงตาม
รอบระยะเวลาตามปฎิ
ทินงานเพ่ือให้การจัด
ตารางเรียน-ตารางสอบ
เสร็จสิ้นทันการเปิด
ภาคการศึกษา 
 

-เพ่ือให้การจัดการ
เรียน-การสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
และเสร็จสิ้นก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

12,500 - ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

 

 
 ชื่อผู้รายงาน  

                  (.................................................................) 
                             ดร.สุธาทิพย์  งามนิล                   
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 


