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ค ำน ำ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ ๓ (สกอ.๒๕๕๗)  เรื่อง ระบบบริหารความเสี่ยง ที่จะต้องมีการก าหนดและ
น ามาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ที่สามารถบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ สามารถบรรเทาความ
รุนแรงของปัญหา เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงาน บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน (สตง.) และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      2561 
  



สำรบัญ 

        หน้ำ 
ค ำน ำ 
บทที่ 1 บทน ำ         1 
 หลักการและเหตุผล        
 ปรัชญา ปณิธาน          
 โครงสร้างการด าเนินงานด้านความเสี่ยง      
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง      
บทที่ 2  แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน     
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      
 การระบุความเสี่ยง        
 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางป้องกัน   
บทที่ 3  แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน     
ภำคผนวก 



บทที่ 1 

บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

  การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน 
การดูแล การตรวจสอบ การควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน 
เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กระบวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  โดยคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ด าเนินนโยบายการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการโดยศึกษาปัจจัยที่จะ
ท าให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศต่างๆ  การ
บริหารความเสี่ยง ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี  

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมารฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางในการ
จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ก าหนด ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อก ากับติดตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
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ของสถาบัน ข้อ 3(สกอ.2557) เรื่องระบบบริหารความเสี่ยงที่จะต้องมีการก าหนดและน ามาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ / ส านัก / สถาบัน โดยมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนือง 

 2. ให้บุคคลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 

 3. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย 

 4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของทุกคณะ/ ส านัก/ 
สถาบัน 

 5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ  

 6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือน ามาปรับปรุง  

 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้
ครอบคลุมด้านความเสี่ยง ดังนี้  

    7.1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

    7.2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  

    7.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

    7.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

    7.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 

    7.6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 

 

 

 



- 3 - 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนควำมเสี่ยง 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรของการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของ
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน ผู้บริหารขององค์กรได้ให้มีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ของแต่ละกลุ่มงาน และก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้น าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนถือปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และการก าหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ให้ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพต่อไป 
 

ปรัชญำ  
 ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ 
 

วิสัยทัศน์  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่าน 

มอบหมายกลุ่มงานพิจารณางานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยง 

จัดท าคู่มือการจัดการความเสี่ยงระดับ สนับสนุนให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการความเส่ียง 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามแนวทาง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการด าเนินการฯ 
จัดท า(ร่าง)แผนการจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาร่างแผนฯ 

แก้ไข 

เสนอคณะกรรมการ
ประจ าฯอนุมัติแผนฯ 

ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ 

คณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตามให้เป็นไป
ตามแผน รอบ 6 เดือน/12เดือน 

ประเมินผลการจัดการความเส่ียงและรายงานผล
การจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายใน 

น าไปสู่ 
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กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก าหนดกิจกรรมควบคมุความเสี่ยง 
นโยบาย/ระเบียบ มาตรการต่างๆ ให้บุคลากรน าไปใช้

ปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ก ากับติดตามแก้ไข
ปรับปรุงประเมินผล

สรุปผลการควบคุมภายในและจัดท าเอกสาร 

ระดับหน่วยงานย่อย/ระดับหน่วยรับตรวจ 



- 6 - 
 

กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้อง
ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล
ตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ  หรือก าหนดเป็น
เกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบไว้ 3 ลักษณะดังนี้ 

 
1. ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก  1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง  1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย  2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง 

 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดข้ึนเลย 
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2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

2.1 กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท   
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 2.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

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

 

 2.3 กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อเป้ำหมำยขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 
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 2.4 กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 

4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผล
ต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได ้
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 

 2.5 กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (บุคลำกร) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและ
ชีวิตผู้อื่นโดยตรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนและ

สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

 2.6 กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (กระบวนกำร) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมากเช่น 
หยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุด
ด าเนินการ 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
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 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และต่ า 

3.1ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

3.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้
สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมขีั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใด 
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3.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดย
จัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มา
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 
4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีเขียว ( ) 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง ( ) 

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีส้ม ( ) 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลด
และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง ( ) 
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บทที่2 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญต่อการบริหารงาน และควรใช้เป็น
แนวทางเพ่ือป้องกันการด าเนินงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงเริ่มจัดท าการระบุความเสี่ยงขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต  

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทางหรือการเคลื่อนไหวทางกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ท าให้สามารถตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ผู้บริหารก็สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้ดีขึ้น ท าให้องค์กรลดความแปลกใจหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้
เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยงและคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็
จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ใน
การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และได้น านโยบายมาด าเนินการโดยแต่งตั้ง
คณะกรรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยด าเนินการตามหน้าที่ดังนี้ 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 1. ร ับนโยบายบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในจากมหาวิทยาล ัย มาท าการ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  

 2. ก าหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 3. ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลเป็นครั้งคราว 

 4. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และจัดท ารายงาน
ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในบันทึกกระบวนการ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน และจัดท าเป็นรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน รวบรวมเอกสารของ
หน่วยงานตนทั้งหมด จัดท ารูปเล่ม จัดส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31  ตุลาคม ของทุกปี 
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กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้เป็น
ลักษณะ ดังนี้  

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk)  
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational  Risk) 
-  ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบา ล (Hunan and Good 

Governance Risk)   
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) 
-  ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ (Other Risk) ตามบริบทของสถาบัน  
1.ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (Resources Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความ

ไม่พร้อม หรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย 
ระบบสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ 

2.ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการวางแผน กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนาและการบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ  (Compliance 
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ 
หรือกฎระเบียบ ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพว่ามีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
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เหมาะสมและมีระบบควบคุม ตรวจสอบ ที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการ
ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ขององค์การ 

5.ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล (Human and Good 
Governance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
การสรรหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การโยกย้ายและไม่ได้จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมไว้
อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 

6.ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก (External Environment Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบท าให้องค์การไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

7.ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ (Other Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนชั้นตาม
บริบทของสถาบัน 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์การควรระบุสาเหตุที่
แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์การ 

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

เหมาะสมที่จะประกอบพันธกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด 
3. ระบบ  (System) การด าเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด (ระบบการคัด

เลือกสรรหา  ระบบการประเมินผล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ระบบการเงิน ระบบการผลิต 
(บัณฑิต)  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศ) 

4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงใด 

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

สามารถปรับไปตามสภาพแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด 
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ปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วย 

1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน้ ามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราการว่างงานและตลาดหุ้น 

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งใน
สังคม การก่อความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น 

3. ด้านการเมือง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล  

4. ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่าง ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ล้าหลัง ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  

5. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง 

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หาก
เกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง 

- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก 
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น 
ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่
จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  

 กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงกระท าได้ ดังนี้ 

1) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการ
เกิดความเสี่ยง คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ
กิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยการ
ด าเนินการให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การก าหนดให้ผู้จัดซื้อ/จัดจ้างและผู้ตรวจ
รับ/ผู้รับมอบงาน แยกจากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
เกิดขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องดับเพลิง การส ารองข้อมูล (back up) เป็นระยะ ๆ มีการบันทึกข้อมูล
ส ารอง 

2) การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อ่ืน/
หน่วยงานอ่ืนร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการ
แบ่งรับความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความ
เสียหายแล้วองค์การจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน (Insurance) การท าสัญญา 
(Contracts) การรับประกัน (Warranties) การจ้างผู้ด าเนินการภายนอก 

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance ) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายใน
หน่วยงาน หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุน
การจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผล
ที่จะเกิดข้ึน 

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง แต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์การมาก
จนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  

กรณี เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปแบบ
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ของตัวเงิน และไม่ใช่ ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ  ความคุ้มค่า   

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะ
เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
องค์การยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ  
พันธกิจ (ภารกิจ) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และชื่อเสียงขององค์การเป็นส าคัญ โดยได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ 

 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่ นใจว่า 
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตาม
จริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

เป้ำประสงค์ขององค์กร (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหาร
ต้องการให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยทั่วไปจะก าหนดให้มีลักษณะกว้าง ๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา 
(Problematic Goal) และเชิงพัฒนา (Development Goal) 

กำรควบคุมภำยใน (Control) คือ กระบวนกำร (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดข้ึน 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนควำมเสี่ยง 

เมื่อได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดขึ้นของความเสี่ยง จะต้องน ามา
จัดล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย ตามแบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง ( RM_1 NSRU) 
จะพิจารณาเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือ สูง มาจัดท าแผนบริหารและจัดการความเสี่ยง
ซ่ึงเปนการน ากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงานมาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน เพ่ือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรมที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ โดยจะท าการวิเคราะหการ
ควบคุมที่มีอยูเดิมกอน ตามที่ไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนงานวาไดมีการจัดการ
ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลวหรือไม ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดขั้นตอนการควบคุม
อยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนดจึงจ าเปนที่สวนงานตอง 



- 17 - 
 

วิเคราะหและประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการจดล าดับความเสี่ยงใน
ระดบัสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรกตามข้ันตอน ดังนี้  

1) น าเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควร
จะมี เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น  

2) พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจยเสี่ยงเหล่านั้นมีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม่  

3) ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไมใชกระบวนการที่สรางขึ้นและอยูดวยตนเองอย่าง
เปน อิสระเพียงล าพังได แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ชวยเสริมการท างานรวมกับ
โครงการ หรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู ใหเปนไปดวยความราบรื่นหรือปองกันโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและเปน ปญหา หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการมองไปขางหนา ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการท างานในภารกิจ
ของหนวยงาน/ โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติ เมื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและโครงการที่จะ
น าไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงได้ชัดเจนแล้วจึงน าผลสรุปไปไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง (RM_2NSRU) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป 

 

 



18 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำท้ังระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอดุมศึกษำ  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
จ านวนนักศึกษาลดลง - เนื่องจากการรับนักศึกษา

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai university Center 
Adrnission System:TCAS) 

3 3 9 

1.การเร่งประชาสัมพนัธ์เพื่อแสวงหา
ผู้เรียนล่วงหนา้ 
2.การสร้างกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
3.ประสานเครือข่ายความร่วมมอืกับ
โรงเรียน 
4.สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 
 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 
รองผู้อ านวยการ 

 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
จ านวนนักศึกษาที่ลดลง 1.จ านวนประชากรในวัยเรียน

ลดลง 
 
2.สถานศึกษาคู่แข่งในการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ 
 
 

4 
 
 
2 
 
 
 
 

3 
 
 
4 
 
 
 
 

12 
 
 
8 
 
 
 
 

1.การประชาสัมพันธ์เชงิรุกผ่านอาจารย์
แนะแนว/มีคา่ตอบแทนฝา่ยงานแนะแนว
ของสถานศึกษา 
2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ใหม่ เช่นมีรถแห่เผยแผ่สปอตร์
ประชาสัมพนัธ์ และวทิยุกระจายเสียง 
3.ขยายช่วงเวลาการรับสมัครนกัศึกษาใหม่ 
4.เพิ่มรอบระยะเวลาการรับสมคัร 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 
รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 

 

  

RM1_NSRU 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 : มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนด้ำนวิชำกำรงำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัยข้อมูล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรวิจัยไปสู่มำตรฐำนสำกล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ความเสียหายของ
อุปกรณ์ 

- การเสื่อมสภาพและหมดอายุ
การใช้งานของอุปกรณ ์

2 5 10 - จัดหาสิ่งสนับสนนุการพัฒนา 
เทคโนโลยีของหน่วยงาน 
-บ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอดปีงบประมาณ 
นายพทัธช์ยนัภ์ ธนวตัพลิน 
นายนิรันดร์ มุจรินทร ์
 

 
 
 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เอกสารงานธุรการสูญ
หาย 

-ระบบการจัดเก็บเอกสารไม่
สมบูรณ ์

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

พัฒนาระบบควบคุมเอกสารทั้งรับเข้าและ
ส่งออก  

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอดปีงบประมาณ 
นางสาวขนษิฐา พวงมณี
นาค หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 : งำนให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  กำรยกระดับบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบำล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 

แนวทำงกำรป้องกัน/ 
แก้ไขควำมเสี่ยง 

กำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
การเบิกจ่ายไม่เปน็ไป
ตามแผน 

1. การวางแผนในการ
ด าเนินงาน 
2. ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการเบิกจา่ยแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน 
3. ท าให้มีงบประมาณกนั
เหลื่อมปีงบประมาณ 

3 4 12 1. วางแผนการเบิกจา่ย
2. ก าหนดมาตรการควบคุมเร่งรัดการ
เบิกจ่ายในแต่ละโครงการ 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอดปีงบประมาณ 
นางสาววรางคณา  
นางสาวสุทธิลักษณ ์
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 
อาจารย์ปราณี เนรมิตร 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 

ชื่อผู้รำยงำน 

 (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 

    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนบริหำรควำมเส่ียงแผนบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่1 : กำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไข

ควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัตงิำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
จ านวนนักศึกษา
ลดลง 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลง 
2. สถานศึกษาคู่แข่งใน
การรับสมัครนักศึกษา
ใหม่เพิ่มมากขึ้น 
3. นักศึกษาลาออก
ระหว่างเรียน 

1. เร่งประชาสัมพนัธ์เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนลว่งหน้า 
2. มีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกผา่นอาจารย์แนะแนว 
3. ประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ และจังหวัด
ใกล้เคียง 
4. พัฒนากระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาให้มีความ
ทันสมัย 
5. สนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาสาย
วิทยาศาสตร ์

1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับกลุ่ม
โรงเรียนเป้าหมาย (ประชุมผู้บรหิาร
และครูแนะแนว) วันที่ 24 พ.ย. 2560 
การศึกษาต่อของนักเรียน พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหา
แนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2561 
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุก ด าเนินการระหว่างวันที่ 28-30 
พ.ย. 2560 โดยร่วมกับตัวแทน
อาจารย์จากทุกคณะออกแนะแนว
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียน

1. เพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแขง่ขันในดา้น
การแสวงหานักศึกษา
กับสถาบนัการศึกษา
อ่ืนๆ 
3. เพื่อลดอัตราการ
ลาออกระหว่างเรียน
ของนักศึกษาปัจจุบัน 
4. เพื่อเพิ่มสัดส่วน
นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตรต์่อสาย

30,000 

88,500 

รายละเอียด
ระบุไว้ใน
โครงการฯ 

- กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ 
- กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ 

RM2_NSRU 
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไข

ควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัตงิำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรบัเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ประกาศ ที่
เก่ียวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา 
4. พัฒนาระบบสนบัสนนุการ
ด าเนินการรับสมัครให้มีความทนัสมัย 
สอดคล้องกับแนวทาง/หลักเกณฑ์การ
รับสมัคร 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

เอกสารงาน
ธุรการสูญหาย 
 

-ระบบการจัดเก็บ
เอกสารไม่สมบูรณ ์

พัฒนาระบบควบคุม
เอกสารทั้งรับเข้าและ
ส่งออก 

1.เอกสารที่รับเข้าต้องบันทึกเข้าระบบ
รับเรื่องทุกเรื่อง 
2.เร่ืองที่ได้รับการอนุมัตปิระสาน
ผู้เกี่ยวข้องให้มาด าเนินการรับคนืเพื่อ
ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปด้วยความ
รวดเร็ว 

1.เพื่อลดระยะเวลา
ในการสืบค้นเอกสาร 
2.เพื่อทราบว่า
เอกสารนั้นอยู่ใน
ขั้นตอนใด 
3.เพื่อป้องกันการสูญ
หายของเอกสาร 

- - -กลุ่มงาน
บริหารฯ 

 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
จ านวนนักศึกษา
ที่ลดลง 

1- เนื่องจากการรับ
นักศึกษาระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา 
(Thai university 
Center Adrnission 
System:TCAS) 
 

1.การประชาสัมพันธ์เชงิรุก
ผ่านอาจารย์แนะแนว/มี
ค่าตอบแทนอาจารย์แนะ
แนว 
2.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์นักศึกษา
ใหม่ เช่น มีรถแห่เผยแพร่
สปอร์ตประชาสัมพนัธ์ 
และทางวิทยุกระจายเสียง 

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการ
ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมที่
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2561 จ านวน 5 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1.1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 30 
พย. 60 

1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา 
2.เพื่อขยาย
ระยะเวลาในการ
สมัครเรียน 

227,000.- รายละเอียด
ระบุไว้ใน
โครงการฯ 

-กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ 
-กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ 
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไข

ควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัตงิำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3.ขยายเวลาการรับสมัคร 
4.เพิ่มรอบระยะเวลาการรับ
สมัครนักศึกษา 

รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. - 
28 ก.พ.61 
รอบที่ 2  รับแบบโคว้ตา้  
ระหว่างวันที่ 26 มี.ค - 20 เม.ย. 61 
รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน  
ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 61 
รอบที่ 4  การรับแบบ Admissions  
ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 61 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ก.ค. 2561 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่2 : ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที่2 : มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนด้ำนวิชำกำรงำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัยข้อมูล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรวิจัยไปสู่มำตรฐำนสำกล 

 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไข

ควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัตงิำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ความเสียหาย
ของอุปกรณ์ 
 

- การเสื่อมสภาพและ
หมดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ 
 

- จัดหาสิ่งสนับสนนุการ
พัฒนา 
เทคโนโลยีของหน่วยงาน 
-บ ารุงรักษาซ่อมแซม
อุปกรณ์ 

1. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
จัดหาสิ่งสนับสนนุด้านเทคโนโลยี และ
บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน 
จ านวน 58,840 บาท แบ่งเปน็  
4 ไตรมาส ๆ ละ 15,000 บาท 
2. มอบหมายรู้รับผิดชอบการดแูล 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

จัดหาสิ่งสนับสนนุ
ด้านเทคโนโลยี และ
บ ารุงรักษาห้องเรียน
มาตรฐาน 

58,840.- รายละเอียด
ระบุไว้ใน
โครงการฯ 

-กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ 

 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เอกสารงาน
ธุรการสูญหาย  
  

ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

1.มีระบบควบคุมการใช้
เอกสารทั้งที่รับเข้าและ
ส่งออก บันทึกข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
2.เอกสารที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ/เพิ่มข้อมูล 
ประสานผู้เกี่ยวข้องด าเนิน 
การส่งคืน หรือขอเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 1 วัน 

1.เอกสารรับเข้าบันทึกเข้าระบบรับ
เร่ืองทุกครั้ง 
2.เร่ืองที่ได้รับการพิจารณาอนุมตัิ 
ประสานผู้เกี่ยวข้องให้มาด าเนนิรับ
เร่ืองคืน เพื่อด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปด้วยความรวดเร็ว 
 

1.เพื่อลดระยะเวลา
ในการค้นหาเอกสาร 
2.เพื่อทราบว่า
เอกสารนั้นอยู่กับใคร 
3.เพื่อช่วยป้องกัน
การสูญหายของ
เอกสาร 

- 
 

- -กลุ่มงาน
บริหารฯ 

 

  



25 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 : งำนให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  กำรยกระดับบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบำล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/
แก้ไขควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรปฏิบัตงิำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน 

1.การวางแผนในการ
ด าเนินงาน 
2.ก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินการเบิกจา่ย
แต่ละโครงการให้ชัดเจน 
3. ท าให้มีงบประมาณ
กันเหลื่อมปีงบประมาณ 

1.ก าหนดแผนการใช้จา่ย
งบประมาณปะจ าป ี
2.ก าหนดมาตรการ
ควบคุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
ในแต่ละโครงการ ให้
เป็นไปตามไตรมาส 
3. ก ากับ ติดตามให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามประกาศแนวปฏบิัติ
ด้านการเงินและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

1.มอบหมายรองผู้อ านวยการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ก ากับดูแล ให้การด าเนินงาน
ด้านการเงินและงบประมาณเปน็ไป
ตามแผน 
2.ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนนิงาน
กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 
3.ติดตามความก้าวหนา้การด าเนิน 
งานอย่างสม่ าเสมอ ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้การด าเนินการ
ด้านการเงินและ
งบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงต้อง
ควบคุมการเบิกจ่าย
ให้ตรงตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว ้

- ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม 

-ผู้อ านวยการ
ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการ 
-กลุ่มงาน
บริหาร
ส านักงานฯ 

ชื่อผู้รำยงำน 
  อาจารย์ปราณี  เนรมิตร 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ภาคผนวก
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