
 
 

 
 



 
บทที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน การดูแล การ
ตรวจสอบ การควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความ
เสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมารฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนด ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของสถาบันเพ่ือก ากับติดตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 3 (สกอ. 2557) เรื่อง ระบบ
บริหารความเสี่ยงที่จะต้องมีการก าหนดและน ามาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ที่จะต้องมีการก าหนดและน ามาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษานั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายใต้ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 
โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

3. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ มาตรฐาน
เดียวกัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

4. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของทุก
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน รายงานผล
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

6. ให้มีการทบทวน และ ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 3 ครั้ง โดยรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 



7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
     2. ด้านทรัพยากร ( การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

      3. ด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
      4. ด้านการปฏิบัติงาน 

     5. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
      6. ด้านปัจจัยจากภายนอกท่ีมากระทบ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนควำมเสี่ยง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรของการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของนโยบายหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน ผู้บริหารขององค์กรได้ให้มีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของแต่ละกลุ่มงาน และ
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้น าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
ที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
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 



ยุทธศำสตร์ 
 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา หน่วยงาน และสอดคล้อง
กับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้การจัดการเรียน  การสอนให้มีรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ด้วยการ พัฒนาปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนา  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ  ผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนการสอน โดยมี เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.เพ่ือพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
 3.เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ 
มหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน
จริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
3. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการจองรายวิชาเรียน 
5. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานในความรับผิดชอบ  
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)  
7. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ) 
8. อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน (ตัวชี้วัดตาม  แผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)  
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จากภารกิจของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุด
ของผู้รับบริการ ซึ่งในการพัฒนางานให้บริการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กระบวนการให้บริการ ตลอดไปจนถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการให้บริการ  เช่น ระบบ
สารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน และด้านการ 
บริหารงานวิชาการ ให้มีระบบสนับสนุนการด า เนินงานที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง บุคลากรมี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความ  
ทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้  
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน  
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
 3. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การ 
ให้บริการ 
 4. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
 5. ร้อยละของงานที่มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้
มีส่วนได้เสียทุกระดับ และ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า 
และมีการพัฒนาหน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากความคาดหวังดังกล่าว หน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การ เป็น 
Smart Organization 
  3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ  ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  



 ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายใน หน่วยงาน 
 2. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัว บ่งชี้ 
5.1 เกณฑ์ข้อ 4  
 3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  
 4. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 5. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง  
 6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  
 7. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน  
 8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน 
 9. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ผ่าน 

มอบหมายกลุ่มงานพิจารณางาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานด้าน
การบริหารความ

จัดท าคู่มือการจัดการความเสี่ยง
ระดับ 

สนับสนุนให้ความรู้
ที่เก่ียวข้องในการ
จัดการความเสี่ยง 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามแนวทาง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการด าเนินการฯ 
จัดท า(ร่าง)แผนการจัดการความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาร่างแผนฯ 

 

แก้ไ
ข

เสนอคณะกรรมการ
ประจ าฯอนุมัติแผนฯ 

 

ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตาม
แผนฯ 

คณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตามให้
เป็นไปตามแผน รอบ 6 เดือน/12เดือน 

ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและ
รายงาน 

ผลการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการควบคุม
ภายใน 

น าไป
สู่ 



 
กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการควบคุมภายในและจัดท าเอกสาร 
ระดับหน่วยงานย่อย/ระดับหน่วยรับตรวจ 

ก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
นโยบาย/ระเบียบ มาตรการต่างๆ ให้บุคลากร

น าไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

ก ากับติดตามแก้ไขปรับปรุง
ประเมนิผลการควบคุม 



กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น 
ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผู้บริหารของหน่วยงาน โดย
เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง 
ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความ
รุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ผลกระทบไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 

1.1 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 

 
 



1.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
    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 

 
 

  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 

 
  กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อเป้ำหมำยขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  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 เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

  
  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 

 
    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 

  



 
 
1 .3  ระดั บของความ เสี่ ย ง  (Degree of Risk) ก าหนด เกณฑ์ ไ ว้  4 ระดั บ  ได้ แก่  สู งมาก  สู ง  

ปานกลาง และต่ า ดังตารางที่แสดง 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

    2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 
 
 
 



3. กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4. กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ  จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

    (1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงก าหนด
เป็นสีเขียว ( ) 

    (2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง ( ) 

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

    (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง ( ) 

 
 
 

  



บทที่2 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่

เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญต่อการบริหารงาน และควรใช้เป็นแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ด าเนินงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้จึงเริ่ม
จัดท าการระบุความเสี่ยงขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต  

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทางหรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ท าให้สามารถตัดสินใจเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีขึ้น 
ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึนจริง ๆ ผู้บริหารก็สามารถท่ีจะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น
ได้ดีขึ้น ท าให้องค์กรลดความแปลกใจหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความ
เ สี่ ย ง แ ล ะ คิ ด ไ ว้ ล่ ว ง ห น้ า แ ล้ ว  ดั ง นั้ น เ มื่ อ มี ส ถ า น ก า ร ณ์ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง 
ก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในการ
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และได้น านโยบายมาด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรรมการ
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยด าเนินการตามหน้าที่ดังนี้ 
 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 1. รับนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัย มาท าการประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
 2. ก าหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่
อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 3. ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง ทั ้งการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลเป็นครั้งคราว 
 4. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในบันทึกกระบวนการ การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท า  
เป็นรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน รวบรวมเอกสารของหน่วยงานตนทั้งหมด จัดท า
รูปเล่ม จัดส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี   
 
กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และมี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส าเร็จตาม



วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ 
(Impact) สามารถจ าแนกท่ีจะได้รับความเสี่ยงได้ 
เป็นลักษณะ 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  
1. ควำมเสี่ ย งด้ ำนทรัพยำกร  (Resources Risk) หมายถึ ง  ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากความ 

ไม่พร้อม หรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่ าใช้จ่าย ระบบ
สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วางแผน กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง 
ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ ที่มีอยู่
ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ทั น ต า ม เ ว ล า  
ที่ก าหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ควำมเสี่ ย งด้ ำนกำรปฏิบั ติ ง ำน  (Operational Risk)  หมายถึ ง  ความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ้ น 
ในกระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพว่ามีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ ที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร และควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล (Human and Good Governance 
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การสรรหาบุคลากร การ
บรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การโยกย้ายและไม่ได้จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 



6. ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก (External Environment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบท าให้องค์การไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

7.ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ (Other Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนชั้นตามบริบทของสถาบัน 

 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด า เนินงานที่ ก าหนดไว้  ทั้ งปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่ งองค์การควรระบุสา เหตุ  
ที่แท้จริ ง  เ พ่ือจะได้วิ เคราะห์และก าหนดกลยุ ทธ์  /มาตรการ /แนวทางในการลดความเสี่ ยงได้ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์การ 

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

ประกอบพันธกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด 
     3 .  ระบบ (System) การด า เนิ น งานมี ระบบที่ ถู กต้ อ ง เหมาะสม เ พียง ใด  (ระบบการ 

คัดเลือก สรรหา 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 มีส่วนสนับสนุนให้องค์การสามารถปรับไป
ตามสภาพแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด 
 
ปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วย 
      1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน้ ามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราการ
ว่างงานและตลาดหุ้น 
      2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งในสังคม การก่อ
ความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น 
      3. ด้านการเมือง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล  
      4. ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง 
ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าหลังไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง  



      5. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของ
องค์การ 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ (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 

 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การ
ยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่า
หรือไม่  
 กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันหรือลดความเสี่ยง
กระท าได้ ดังนี้ 
 1. การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยง 
คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่
จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น โดยมีการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยการด าเนินการให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ การก าหนดให้ผู้จัดซื้อ /จัดจ้างและผู้ตรวจรับ /ผู้รับมอบงาน แยกจากกัน หรือลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องดับเพลิง การส ารอง
ข้อมูล (back up) เป็นระยะ ๆ มีการบันทึกข้อมูลส ารอง 
 2. การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อ่ืน/หน่วยงานอ่ืน
ร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยงไม่ได้
เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์การจะได้รับการ 
ชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน (Insurance) การท าสัญญา (Contracts) การรับประกัน (Warranties) การ
จ้างผู้ด าเนินการภายนอก 



 3. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance ) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายในหน่วยงาน 
หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง
สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง แต่มี
ข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์การมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้  

กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่ ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย 
โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ พันธกิจ (ภารกิจ) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และชื่อเสียงขององค์การเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ 
 กำรติดตำมประเมินผล  หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่
พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

เป้ำประสงค์ขององค์กร (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหารต้องการ
ให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยทั่วไปจะก าหนดให้มีลักษณะกว้าง ๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา  (Problematic Goal) 
และเชิงพัฒนา (Development Goal) 

กำรควบคุมภำยใน (Control) คือ กระบวนกำร (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานจัดให้มีข้ึน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   ซึ่งการ
ควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดข้ึน 

 
 
 

 



กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนควำมเสี่ยง 
เมื่อได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดข้ึนของความเสี่ยง จะต้องน ามาจัดล าดับจาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย ตามแบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM_1NSRU) จะพิจารณาเลือกความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นการน ากลยุทธ มาตรการ หรือ
แผนงานมาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยูแตยังไมเพียงพอ โดยจะท าการวิเคราะหการควบคุมที่มีอยูเดิมกอน ตามท่ีไดมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของสวนงานวาไดมีการจัดการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลวหรือไม ซึ่งโดย
ปกติจะมีการก าหนดขั้นตอนการควบคุมอยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมท่ี
ก าหนดจึงจ า  เปนที่สวนงานตองวิเคราะหและประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นกอ่น โดยน าผลจากการ
จดล าดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก  และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้  

  1. น าเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี 
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น  

  2. พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ ยงหรือปัจจ ยเสี่ยงเหล่านั้นมีการควบคุม 
อยู่แล้วหรือไม่  

  3 .  ถ ามี ก า ร ควบคุ ม แล้ ว ใ ห้ ป ร ะ เ มิ น ต่ อ ไป ว่ า ค วบคุ มนั้ น ไ ด ผลตามคว ามต องก า ร 
อยูหรือไม 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น ไมใช่กระบวนการที่สร้างขึ้น และอยู่ด้วยตนเองอย่างเปน 
อิส ระ เ พียงล า พั ง ได แต่ จะ เป็ นกระบวนการที่ ส ร้ า งขึ้ น  โดยมี ขั้ นตอนที่ ช่ ว ย เสริมการท า งาน 
รวมกับโครงการ หรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู ให เปนไปดวยความราบรื่นหรือปองกันโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยงและเปนปญหา หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการมองไปขางหนา ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอย างมี เหตุมีผล  มีหลักการและหาทางลดหรือป องกันความเสี ยหาย ในการท างาน 
ในภารกิจของหนวยงาน /โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติ เมื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีจะ 
น าไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงได้ชัดเจนแล้วจึงน าผลสรุปไปไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง (RM_2NSRU) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป 
 



 
ตำรำงวเิครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
    เป้ำประสงค์ที่ : 2 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 

 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมำยเหตุ 
 โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.นักศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1. อาจารย์ผู้สอนสง่ผลการ
เรียนล่าชา้ 

3 4 12 1.ติดตามการส่งผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 ครั้งต่อภาค
เรียน 
2.ตรวจสอบการส่งผลการเรียนของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 
กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน  100% 
กรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอนค้างส่งต้องไม่เกิน 5% 
3.น าผลการส่งผลการเรียนของผู้สอนรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
กรณีผู้สอน ค้างส่งผลการเรียนเกินก าหนด 
 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
นายนิโครธ ชา่งชยั 

 

 2. แผนการเรียนไม่ครบ
โครงสร้าง 

3 4 12 1.ผู้รับผิดชอบบันทึกแผนการเรียนโดยน ารายวิชาตามแผนการเรียน 
จาก มคอ.2 เข้าสู่ระบบงาน 
2.บันทึกข้อความให้สาขาวิชา ทบทวน/ปรับปรุง หากมีแก้ไขรายวิชา  
3.ตรวจทานความถูกต้องของรายวิชาที่น ามาจัดตารางเรียนตารางสอน 
ในแต่ละภาคเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน 

 การหลีกเลี่ยง 
 การลด/ควบคุม 
 การยอมรับ 
 การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
นายนิโครธ ชา่งชยั
นางสาวกัญจนพร 
จันทร์ด า 
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ชื่อผู้รำยงำน        
                 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



ตำรำงวเิครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมกาพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 

 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมำยเหตุ 
 โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1.ระบบสารสนเทศ
ไม่ได้รับการพัฒนาให้
ทันกับความต้องการใน
การใช้งาน 

1. ขาดแคลนผู้พัฒนาระบบ 
 
 

4 3 12 1. ศึกษาและวิเคราะห์งานเพ่ือจัดท าแผนสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. ขอจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติมที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
3.ท าความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง
บุคลากร 
4.กระจายงานสารสนเทศท่ีไม่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบให้บุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงาน 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 
 

 

2. ขาดสิ่งสนบัสนุนในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 6 1.จัดสรรงบประมาณลงทุน/งบประมาณสนับสนุนอื่น 
2.จัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติม 
3.ท าความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง
อุปกรณ์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 

 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมำยเหตุ 
 โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
2.ระบบสารสนเทศเกิด
ความเสียหาย 

1. การลักลอบเข้าถึง
ฐานข้อมูลโดยบุคคลอื่น 
 
 

4 4 16 1. ก าหนด Account ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานรายบุคคล 
2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผดิชอบ 
3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 
4. มีการส ารองข้อมูลทุกวัน 
5.มีการตรวจสอบและก ากับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

 

 

 

  

 

 

 

  

ชื่อผู้รำยงำน  

                   
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



 
ตำรำงวเิครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้ำประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 

 
ระยะเวลำ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมำยเหตุ 
 โอกำส 

ควำม
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1. การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีไ่ม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 
 

4 4 16 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทจุริต
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เปน็ไป
ตามระเบียบเอ้ือประโยชนต์่อ
พวกพ้อง 

2 3 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจา้ง
โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้างานรบัทราบทกุครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานด้านพัสดุที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพนัธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
นางสาววรางคณา 
เขียวแก้ว 

 

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

RM1_NSRU 

ชื่อผู้รำยงำน  

                   
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และ   
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดต่อกิจกรรม และผลกกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิด
ระดับในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการเป็นล าดับแรก โดยมีผลการล าดับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับคะแนน ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.นักศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
1.1อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า 3 4 12 

(มาก) 
 

2 เร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด/ควบคุมและประเมินซ้ า 

1.2สาขาจัดแผนการเรียนไม่ครบตามโครงสร้าง 
 

3 4 12 
(มาก) 

2 เร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด/ควบคุมและประเมินซ้ า 

2.กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 

2.1.การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 

4 4 16 
(มาก) 

1 เร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด/ควบคุมและประเมินซ้ า 

2.2จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  

3 2 6 
(น้อย) 

4 ควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
แห่งความเสี่ยงดังกล่าว 

3.ระบบสำรสนเทศไม่ได้รับกำรพัฒนำให้ทันกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน 

3.1 ขาดแคลนผู้พัฒนาระบบ 
 

4 3 12 
(มาก) 

3 เร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด/ควบคุมและประเมินซ้ า 

3.2 ขาดสิ่งสนบัสนนุการพฒันาระบบ 3 2 6 
(น้อย) 

4 ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่ยอมรับได้ 

ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ ระบบสารสนเทศเกิด
ความเสียหาย 
- การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลโดยบุคคลอ่ืน 
 

4 4 16 
(มาก) 

1 เร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด/ควบคุมและประเมินซ้ า 

 

  



 
แผนบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  2565 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้ำประสงค์ที่ : 2 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยท่ี : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.นักศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

1.อาจารย์ผู้สอนส่งผล
การเรียนล่าช้า 

1.ติดตามการส่งผลการเรียนจากอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
2.ตรวจสอบการส่งผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
-กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอาจารย์
ผู้สอนส่งผลการเรียน  100% 
-กรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนค้างส่งต้องไม่เกินร้อยละ5 ของหมู่
เรียน 
3.น าผลการส่งผลการเรียนของผู้สอน
รายงานต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณากรณี
ผู้สอน ค้างส่งผลกาเรียนเกินก าหนด 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
พัฒนาระบบค านวณผลการเรียน
ล่วงหน้า 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนที่
ถูกต้อง 
1.1 เพ่ือลดปัญหาที่อาจ
เกิดจากการส่งผลการ
เรียนล่าช้า 
1.2 เพ่ือติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามปฏิทิน
วิชาการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.หมู่เรียนที่ส่งผลการ
เรียนเกินก าหนด
ระยะเวลาตามปฏิทิน
วิชาการ หลังจากการ
ติดตามครั้งที่1 ไม่เกิน
ร้อยละ5ของหมู่เรียน
ทั้งหมด 
2.การติดตามครั้งที่2 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
หมู่เรียน 

ผู้อ านวยการส านัก 
นายนิโครธ ช่างชัย 

 

RM2_NSRU 



  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 2.แผนการเรียนไม่
ครบโครงสร้าง
หลักสูตร 
 

1.ผู้รับผิดชอบบันทึกแผนการเรียนโดยการน า 
รายวิชาตามแผนกานเรียนจาก มคอ.2 เข้าสู่ 
ระบบงาน 
2.บันทึกข้อความให้สาขาวิชา ทบทวน/ปรับปรุง 
หากมีแก้ไขรายวิชา 
 3.ตรวจทานความถูกต้องของรายวิชาที่ 
น ามาจัดตารางเรียนตารางสอน ในแต่ละ 
ภาคเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนาระบบตรวจสอบ
แผนการเรียน 
 

1.เพื่อลดความผิดพลาด
และความล่าช้าในการ
จัดแผนการเรียน 
2.เพื่อควบคุมให้การ
บันทึกรายวิชาตาม
แผนการเรียนครบถ้วน 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนหมู่เรียนที่มี
แผนการเรียนผิดพลาด 
(จัดไม่ครบโครงสร้าง) 

ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
นางสาว 
กัญจนพร จันทร์ด า 

 
 
 
 

2.การเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนระเบียบ 
 

1.ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานและ
ควบคุม ก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้าน
พัสดุและการเงิน ของ
หน่วยงาน 
2. แต่งตั้งหัวงานเจ้าหน้าที่
พัสดุ เพ่ือควบคุมดูแลให้การ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3. การด าเนินการ อยู่ภายใต้
การก ากับ ควบคุมจาก
ผู้บริหารและหัวหน้างาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงาน 
5. อบรมบุคลากรในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือสอบทานการ
ด าเนินงานของบุคลากร
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น
ในการบริหารราชการ
โดยใช้หลักธรรมภิบาล  
4. เพ่ือตรวจสอบการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นใน 

- จ านวนการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบน้อยกว่า 0 

ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นางสาววรางคณา 
เขียวแก้ว 

 2.กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพอง 

1.ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างรายงานการด าเนินงานเบิก
จ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
เบิกจ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 



 

 

  

  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

  3.ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
4.ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลกรผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 

      

ชื่อผู้รำยงำน  

                   
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงคข์อง 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ( การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่) 
1.ระบบ
สารสนเทศไม่ได้
รับการพัฒนาให้
ทันต่อความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

1.ขาดแคลนผู้พฒันา
ระบบ 
  

1. ศึกษาและวิเคราะห์งานเพ่ือจัดท าแผน
สารสนเทศของหน่วยงาน 
2. ขอจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติมที่มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3.ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในเรื่องบุคลากร 
4.กระจายงานสารสนเทศท่ีไม่เกี่ยวกับ
งานในระบบให้บุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน 

1.ด าเนินงานตามแผน 
2.พัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 

1.มีแผนการพัฒนาความ
การด าเนินงานด้าน
สารสนเทศ 
2.มีอัตราก าลังที่มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
ระบบ 
3.ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน 
4.สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน 

 
 
 

ใช้
งบประมาณ
จาก
โครงการ
ค่าใช้จ่ายไป
ราชการ 

-ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทเบียน
และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 

 

2.ขาดแคลนสิ่งสนับสนุน
ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.จัดสรรงบลงทุน 
2.จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
3.ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในเรื่องอุปกรณ์ 

1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
2.โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และและงานทะเบียน 

1.มีสิ่งสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ชื่อผู้รำยงำน  

                   
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



 

 
 
  
 

 
  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

ด้านที่ 6 เสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
ระบบสารสนเทศ
เกิดความเสียหาย 

การลักลอบเข้าถึง
ฐานข้อมูล 

1. ก าหนด Account ในการเข้าใช้งานระบบ
ของผู้ใช้งานรายบุคคล 
2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 
4. มีการส ารองข้อมูลทุกวัน 
5.มีการตรวจสอบและก ากับติดตามโดย
ผู้บังคับบัญชา 

1. การใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มี
การบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout 
เพื่อตรวจสอบการได้รับอนญุาตใหใ้ช้งาน และ
เพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน 
3. จ ากัดสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมลู  
4. ปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีความเช่ือมโยง
กันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งให้สามารถ
ตรวจสอบระหว่างหน่วยงานได ้
5. การน าระบบ Message Digest มาใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทาง และ
ข้อมูลปลายทางก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส าคัญ
ระหว่างหน่วยงาน 

1.เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการ
เข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูล
ส าคัญ 
2. เพื่อป้องกันความเสียหาย
ของฐานข้อมูล 
3. เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล
ส าคัญ 

- จ านวนครั้งที่
ระบบถูก
ก่อกวนให้
ได้รับความ
เสี่ยหาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการ 
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รำยงำน  

                   
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )  
     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 



  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้ำประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

                                ชื่อผู้รำยงำน     
                                           ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต )      
                               ผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
                        
  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

1.การเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

1.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระเบยีบ 

1.ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ข ปัญหาการทุจริต
อย่างเคร่งครัด 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแตล่ะกลุม่งาน
และควบคมุ ก ากับดูแลให้บคุลากรปฏิบัตติาม
คู่มือการปฏิบตัิงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผดิชอบงานด้านพัสดุและการเงิน 
ของหน่วยงาน 
2. แต่งตั้งหัวงานเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ
ควบคุมดูแลให้การปฏบิัติงานด้านการจัดซื้อจดั
จ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3. การด าเนินการ อยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม
จากผู้บรหิารและหัวหน้างาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน 
5. อบรมบุคลากรในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อสอบทานการด าเนินงาน
ของบุคลากรให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัต ิ
2. ส่งเสรมิให้บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
บริหารราชการโดยใช้
หลักธรรมภิบาล  
4. เพื่อตรวจสอบการ
บริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่ง 

 จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบน้อยกว่า 
0 

ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 

2.กระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง
ไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

1.ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
เกณฑ์และแนวทางการจดัซื้อจัดจา้ง 
2.ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบ
ด้านการจดัซื้อจัดจา้งรายงานการด าเนินงาน
เบิกจ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอผู้บังคบับัญชา
ตามล าดับ 

จ านวนเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบน้อยกว่า 
0 

ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
นางสาว
วรางคณา เขียว
แก้ว 

RM2_NSRU 
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กำรก ำกับติตำมกำรด ำเนินงำน 

 การติดตามผลการด าเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงก าหนดแนวทางการก ากับติดตามผล ไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ เช่น มีการติดตามผลรายไตรมาส รายงานต่อคณะ
ผู้บริหารของหน่วยงาน และจัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

2. การตดิตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในกระบวนการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามสายงานการบังคับบัญชา  
3. ด าเนินการทบทวนกิจกรรมตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                ปฎิทินกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในปีงบประมำณ 2565 
ล ำดับที ่

กระบวนกำร/กิจกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

พ.ศ.2564 
 

พ.ศ.2565 

1. ขั้นที่ 1  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และก าหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน 
- ศึกษาผลการด าเนินงาน 
1) ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการประเมิน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
3) ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
4) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานกับมาตรฐานการควบคุมในการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ต.ค. 
√ 
√ 

พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ขั้นที่ 2 กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
-การด าเนินการวิเคราะห์และระบคุวามเสีย่งและจดัล าดับความส าคญัของปัจจัยเสีย่ง 

√            

3. ขั้นที่ 3 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
-การประเมินระดับความเสีย่งและจัดล าดับความส าคัญของความเสีย่ง 

√            

4. ขั้นที่ 4 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
-จัดท าแผนแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  

√            

5. ขั้นที่ 5 ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. ขั้นที่ 6 กำรติดตำมและประเมินผล 
-การติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารความเสีย่ง และแผนการปรังปรุงการควบคุมภายใน  
รอบ 6 เดือน 9เดือน 12 เดือน 

     √   √   √ 

  


