
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และ 

ผ่านวาระเพือ่ทราบของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 



 
 

คํานํา 

 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้บริหารคํานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย  และความพึงพอใจ                 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่สภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยได้ทั้งทางบวกและทางลบ การเกิดผลกระทบทางบวก
จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยสามารถยอมรับได้ การใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจึงเป็น
แนวทางที่ผู้บริหารสามารถบริหารงานและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการบูรณาการการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 2 บท ได้แก่ 1. บทนํา    
2. ผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เลือกกําหนดความเสี่ยง  
4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทําให้ความร่วมมือในการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานมีคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดําเนินการตามแผนและติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดําเนินงานต่อ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 



 
 

 
ความเป็นมา 

จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ. 2559  ในวาระเพื่อพิจารณา  วาระที่ 5.1
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยฝ่าย
ควบคุมความเสี่ยง  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้   

1. ทบทวนประเด็นความเหมาะสมของระดับโอกาสและระดับผลกระทบ ทีอ่าจเกิดความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ควรให้ความสําคญักับการกํากับดูแล พร้อมมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
 

แนวทางการพฒันา 

1. จัดทําการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

2. ทุกหน่วยงานควรตระหนักและให้ความสําคญักับการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความเสี่ยงเป็นปัจจัยสําคัญของทุกงาน 
 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยนําความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระพิจารณา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และโดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดดัง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่  

  1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภารในเชิง

ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจการอํานวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชน  

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบขอบภาครัฐ  ทมีตี่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนํามาซึ่งการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนและป้องกันความเสี่ยงหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
และทําให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น 

 2.  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO-High Performance Organization) 
 การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกันแล้ว  การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสําคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดัน

ให้ภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สําคัญในการเน้นความสําคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรได้วางไว้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (3) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด และการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ในมิติที่ 4 ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ความสําคัญเพื่อผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการการสามารถดําเนินกิจกรรมได้สําเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวที่ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา    
ตามพันธกิจสอดรับกับระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ สกอ. และตามหลักธรรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ  
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แนวทางการบริหารความเสีย่ง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการตรวจสอบการดําเนินงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9(3) กําหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนราชการกําหนดขึ้น โดยต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดโดยคํานึงถึงความสอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควบคู่กัน  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  
  ทั้งนี้  การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกการจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
และดําเนินการต่อมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคํานึงถึงระบบบริหารความเสี่ยงและยึดหลักเกณฑ์การประเมินขององค์กร ได้แก่ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งเริ่มขึ้น
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง มีกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมิน และระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเกิดความคุ้มค่าในการบริหารงานซึ่ง  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยง ดังแผนภาพที่ 1.1 และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังแผนภาพที่ 1.2  
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              แผนภาพที่ 1.1  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการดําเนินงานของ           

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง 

อธิการบด ี คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์             
โดยกําหนดแนวทางควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้น และอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงลําพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้น 
โดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทํางานร่วมกับโครงการหรือภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงนี้จะเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการและหาทางลดป้องกันความเสียหายในการทํางานของโครงการ
เดิมแต่ละขั้นตอนไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ดังแผนภาพที่ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.2  กระบวนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยง 

4.  การประเมินมาตรการควบคุม 

ระบบสารสนเทศ

การสื่อสาร

1.  กําหนดวัตถุประสงค์

2.  การระบุความเสี่ยง 

3.  การประเมินความเสี่ยง

7.  การ
ติดตามผล
และทบทวน 

6.  
การ
ราย 

งาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

5.  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค์  เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีและ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับกิจกรรมโดยวัตถุประสงค์ระบุถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ  

 2. การระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุว่าเหตุการณ์นั้นเกิดที่ไหน เมื่อใด และ
เกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม 

 3. การประเมินความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความความเสี่ยง (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
  การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 เป็นการนําผลการประเมินความเสี่ยงมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งเบื้องต้นต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยง แผนผังประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์             
ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
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 การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 เป็นการนําผลการประเมินความเสี่ยงมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งเบื้องต้นต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยง แผนผังประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์             
ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
 

ระดับโอกาส (Likelihood)         ระดับผลกระทบ (Impact)         

 
 

 
 

 

 

ระดับโอกาส ความหมาย
5 มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเกือบทุกครั้ง
4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
3 มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
1 มีโอกาสเกิดขึ้นกรณียกเว้น 

คะแนน ความหมาย 

5 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มีความเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการน้อยมาก
(ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10 ล้านบาท 

4 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มีความสูญเสียมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการน้อย(ผู้บริหารถูก
ตําหนิหรือถูกร้องเรียน) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 250,000 บาท 

3 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มีความสูญเสียมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปานกลาง (เจ้าหน้าที่
ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 5 หมื่นบาท 

2 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มีความเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการค่อนข้างมาก 
(ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตําหนิ) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย 1-5 หมื่นบาท 

1 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มีความเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาก(ได้รับเสียง
บ่นหรือถูกตําหนินานๆ ครั้ง) ผลกระทบกับมูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 

 โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ ต่ํามาก(1) ต่ํา(2) ปานกลาง(3) สูง(4) สูงมาก(5)

สูงมาก(5) 5 10 15 20 25
สูง (4) 4 8 12 16 20

ปานกลาง (3) 3 6 9 12 15
ต่ํา (2) 2 4 6 8 10

ต่ํามาก (1) 1 2 3 4 5

ระดับ คะแนน ความหมาย 

สูงมาก 20-25 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 10-16 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 5-9 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
ต่ํา 3-4 ระดับที่ยอมรับได้

ต่ํามาก 1-2 ระดับที่ความเสี่ยงน้อย 

แผนผังประเมินความเสี่ยง 

เกณฑ์ตัดสินใจ
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4. การประเมินมาตรการควบคุม  เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือเป็นปัจจัย
เสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  เป็นการนํากลยุทธ์มาตรการหรือลดความเสียหายของผลกระทบในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

 6. การรายงาน  เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมทั้งเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร                  
ในมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนจากกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น  1,196,221,350 บาท ตาม
แผนการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรม โดยมีแผนบริหารเสี่ยงเป็นมาตรการกํากับการดําเนินงาน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวม ปัจจัยความเสี่ยง จํานวน 6 รายการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  ได้ทําการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง และหลังการจัดทําความเสี่ยง จากการพิจารณาโอกาสและผลกระทบ  โดยมีการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  พบว่า เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้และหมดไป  ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม จํานวน 4 รายการ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ ซึ่งจําเป็นต้อง
นําไปเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเริ่มจากการกําหนดความเสี่ยงที่เป็นสิ่งที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องกําหนดหลักการ และกิจกรรมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยง โดยการประเมิน                
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดเกณฑ์การตัดสินใจการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง พร้อมประเมินมาตรการควบคุม และดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยที่มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง โดยดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงในระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง และปานกลาง ในการจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาติดตาม
ผลการประเมินการดําเนินงาน 
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 ทั้งนี้  ได้นําความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 รายการ 
มาดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเมื่อดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงลดลง ซึ่งเป็นระดับ
ความเสี่ยงที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมทั้ง  4 รายการ ซึ่งได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียด ดังตารางที่ 1 โดยจําแนกตาม
ความเสี่ยง 4 ด้าน  ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 ตารางที่ 1  รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (รายการ) ก่อนจัดการความ
เสี่ยงโอกาส x 
ผลกระทบ 

หลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

ผลการดําเนนิการ             
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  

1. ด้านกลยุทธ ์ การกําหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4 x 4 = 16 

ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 4 = 8 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

2. ด้านการดําเนนิงาน 1. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดจิตสํานึก 
ความยั้งคิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษา  

2 x 5 = 10 
ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 4 = 8 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

2. ภัยธรรมชาติ /อัคคีภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 3 x 4 = 12 
ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 5 = 10 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่อไป

3. ด้านการเงนิ ความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ 3 x 4 = 12 
ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 5 = 10 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่อไป

4. ด้านกฎ ข้อบังคับ 
ระเบยีบหรือประกาศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 4 x 3 = 12 
ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 4 = 8 ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

 2.การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

3 x 4 = 12 
ความเสี่ยงระดับสูง 

2 x 5 = 10 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่อไป 
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ตารางที่ 2 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ปัจจัยเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยง 
เพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

การกําหนดกลยุทธ์ใน
การรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลงพื้นที่ให้การแนะแนวนักศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายโดยมีการดําเนินการในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว 
2. ปรับปรุงเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษา 
3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําสื่อออนไลน์   
4. มีเครือข่ายอาจารย์แนะแนว 
5. มีทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 x 4 = 16
ความเสี่ยงระดับสูง 

1.ประชุมทบทวน
การดําเนินงานของ
หลักสูตร พร้อมปรับ
หลักสูตรให้เป็นที่
ต้องการของสถาน
ประกอบการ สอด
รับกับการศึกษา 4.0 
เพื่อรองรับประเทศ
ไทย 4.0   
2. จัดทํากรอบ
อัตรากําลังและ
จัดหาอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สอดรับ
กับสายวิชาชีพให้
เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ 
 

1. คณะ/วิทยาลัย
2. สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ 
3. กองพัฒนา
นักศึกษา 
4. รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
5. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2x4 = 8 
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงปานกลาง 
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

4 คือ มี
โอกาส
เกิดขึ้น
ค่อนข้าง
บ่อย  

4 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือ
ของมหาวิทยาลัย/
มีความสูญเสีย
มาก/ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 คือ มีโอกาส
เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 
 
หมายเหต ุ
โอกาส ลดลง  
(4 เป็น 2) เนื่องจากมี
นักศึกษาโดยภาพรวม
ทรงตัวเนื่องจากมี
นักศึกษาปี 2559 
12,885 คน และ
นักศึกษาปี 2560 
12,405 คน และมี
หลักสูตรที่จะปิดตวัใน
ปี 61  และบาง
หลักสูตรใน ป ี60 รับ
นักศึกษาไม่ได้ตาม
แผนรับ 

4 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
สูญเสียมาก/ระดบั
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิารน้อย
(ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 
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ตารางที่ 3 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดําเนินงาน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
ปัจจัยเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยง 
เพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

1. พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม        
ขาดจิตสํานึก  
ความยั้งคิด 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายอย่างเร่งด่วนเพื่อ
จัดทําแผนในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา โดยเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตน
ในสังคมให้เหมาะสม 

2 x 5 = 10
ความเสี่ยงระดับสูง 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
นักศึกษาให้เกิดคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคคี 
เกิดจิตสํานึกในการ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม การรู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

1. กองพัฒนา
นักศึกษา 
2. คณะ/วิทยาลัย 
3. รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
 
 

2 x 4 = 8 
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงปานกลาง 
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการ

ควบคุม 

2 คือ มี
โอกาส
เกิดขึ้น
นาน ๆ 
ครั้ง 

5 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือ
ของมหาวิทยาลัย/
มีความเสียหาย
อย่างมาก/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อย
มาก(ผู้บริหารถูก
ลงโทษทางวินัย) 

2 คือ มีโอกาส
เกิดขึ้นนาน ๆ 
ครั้ง 
 
 

หมายเหต ุ
โอกาส คงที่ (2) 
เนื่องจาก 
พฤติกรรมของ
นักศึกษาบาง
คนเราไมส่ามารถ
ควบคุมได้
เนื่องจากไป     
ก่อเหตุนอก
มหาวิทยาลัยแต่
นําความเสียหาย
มาสูม่หาวิทยาลัย 
อาจมีโอกาส
เกิดขึ้นอีก 

4 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มี
ความสูญเสียมาก/
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการน้อย
(ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 
 
ผลกระทบ ลดลง  
(5 เป็น 4) เนื่องจาก
คดีอื่น ๆ เป็นคดีที่เกิด
ในมหาวิทยาลัย
สามารถแก้ไขได้และ
ไม่ได้มีการออกสื่อทีวีที่
ทําให้มหาวิทยาลัยเสีย
ชื่อเสียง 
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดําเนินงาน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความ
เสี่ยง 

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

2. ภัยธรรมชาติ /
อัคคีภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับให้มี
ความพร้อมในการรับสถานการณ์
จากอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

3 x 4 = 12
ความเสี่ยงระดับสูง 

ฝึกอบรมบุคลากรทุก
ระดับให้มีความพร้อมใน
การรับสถานการณ์จาก
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
และตรวจสอบ/ปรับปรุง
อุปกรณ์ป้องกันภัย 

- กองอาคารสถานที่ ฯ
- สํานักงานอธิการบดี 
- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 
 

2x5 = 10 
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงสูง 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ต่อไป 

3 คือ 
โอกาส
เกิดขึ้น
บางครั้ง 

4 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
สูญเสียมาก/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อย
(ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 

2 คือ มีโอกาสเกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง 
 

หมายเหต ุ
โอกาส ลดลง (3 เป็น 2) 
เนื่องจากเกดิขึ้น 
นาน ๆ ครั้ง 
มหาวิทยาลัยเคยเกิด
เหตุเพลงิไหม้ อาคาร 
22 เมื่อปี พ.ศ. 2548  
ทําให้ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย 
และเคยเกิดเหตุน้ําท่วม  
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง
เกิดจากภัยธรรมชาติ 
และทําให้เกดิความ
เสียหายหลายอย่าง
ตามมา  

5 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
เสียหายอย่างมาก/
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รบับริการน้อย
มาก (ผู้บรหิารถูก
ลงโทษทางวินัย) 
 

ผลกระทบ สูงขึ้น    
(4 เป็น 5) เนื่องจาก
ถ้าเกิดอัคคีภัยหรอืภัย
ธรรมชาติตา่ง ๆ  เป็น
ปัจจัยภายนอกที่เรา
ไม่สามารถควบคุมได้
จะก่อให้เกิดความ
เสียหายที่รุนแรงถึง
ขั้นเสียชีวิต 
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ตารางที่ 5 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความ
เสี่ยง 

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

ความโปร่งใสทาง
การเงินและ
งบประมาณ 

1. ปลูกจิตสํานึกสร้างค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและวินัย
กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  
2. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.เสริมสร้างบุคลากรสู่มือ
อาชีพแต่ละสายงาน   
 

3 x 4 = 12
ความเสี่ยงระดับสูง 

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
บริหารงบประมาณและ
ติดตามการดําเนินงานของ
โครงการและกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 

- คณะ/วิทยาลัย
- ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
 
 

2x5 = 10
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงสูง 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ     

ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

3 คือ 
โอกาส
เกิดขึ้น
บางครั้ง 

4 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
สูญเสียมาก/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อย
(ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 

2 คือ มีโอกาสเกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง 
 
หมายเหตุ 
โอกาส ลดลง (3 เป็น 
2)  เนื่องจากคดีด้าน
ความโปร่งใส ในปี 
2560 มีแนวโน้มลดลง 
และมีการบังคับใช้ 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
พัสดุ 2560  

5 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
เสียหายอย่างมาก/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อยมาก 
(ผู้บริหารถูกลงโทษทาง
วินัย) 
 

ผลกระทบ สูงขึ้น  
(4 เป็น 5) เนื่องจาก
รัฐบาลให้ความสําคัญ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริตผลที่เกิดขึ้นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
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ตารางที่ 6 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความ
เสี่ยง 

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

1. นักศึกษาไม่
ปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบ 

หากนักศึกษาทําผิดร้ายแรงทํา
เรื่องเสนอให้กองพัฒนา
นักศึกษาพิจารณาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

4 x 3 = 12
ความเสี่ยงระดับสูง 

1.นักศึกษาองค์การจัด
ประชุมหาแนวทางสร้าง
ทีมมดน้อย ช่วยจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้หน้าที่ของ
ตนเอง จิตอาสา 
2. จัดเวรรักษาความ
ปลอดภัย สอดส่อง
พฤติกรรมของนักศึกษา
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน ตลอดจน
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีหน้าที่ด้าน
วินัยนักศึกษากับ
ผู้ปกครองในการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะ/วิทยาลัย 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2x4 = 8
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงปานกลาง 
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

4 คือ 
มีโอกาส
เกิดขึ้น
ค่อนข้างบ่อย 

3 คือ กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการปาน
กลาง 
 

2 คือ มีโอกาสเกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง 
 
หมายเหตุ 
โอกาส  ลดลง  
(4 เป็น 2) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมี
มาตรการควบคุมที่
เข้มงวดและมีการ
ปลูกฝังนักศึกษาเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น 
 

4 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
สูญเสียมาก/ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
น้อย (ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 
 
ผลกระทบ (3 เป็น 4) 
สูงขึ้นเนื่องจากเมื่อเกิด
เหตุแล้วจะมีผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน และ
เป็นข่าวให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 7 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

2. การเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ และ
ข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ที่
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้ทราบ
โดยทั่วถึง 

3 x 4 = 12
ความเสี่ยงระดับสูง 

1. จัดประชุมพนักงานสาย
วิชาการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
แ ล ะ ห า แ น ว ท า ง ก า ร
ช่วยเหลือ การจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ 
2. จัดประชุมหารือผู้ประเมิน
เอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน  เ พื่อ
สร้างความเข้าใจตรงกัน 
3 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ศั กยภาพด้ านกา ร เ ขี ยน
ผลงานวิชาการ 
4. ติดตามให้ส่งผลงานให้ทัน
ตามกําหนดเวลา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

2x5 = 10
ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงสูง 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ต่อไป 

3 คือ 
โอกาส
เกิดขึ้น
บางครั้ง 

4 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
สูญเสียมาก/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการน้อย
(ผู้บริหารถูกตําหนิ
หรือถูกร้องเรียน) 

2 คือ มีโอกาส
เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 
 
หมายเหตุ : 
โอกาส ลดลง  
(3 เป็น 2) เนื่องจาก
มีอาจารย์ขอกําหนด
ตําแหน่งวิชาการ
เพิ่มขึ้น  
(ปี 59 = 10 ราย  
ปี 60 (พ.ค.) =  
21 ราย)  
 

5 คือ กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย/มีความ
เสียหายอย่างมาก/
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการน้อย
มาก (ผู้บริหารถูก
ลงโทษทางวินัย) 
 
ผลกระทบ เพิ่มขึ้น  
(4 เป็น 5) เนื่องจาก 
ถ้าพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ได้
ตําแหน่งทางวิชาการ 
ในระยะเวลาที่กําหนด 
จะทําให้ขาดคุณสมบัติ 
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ตารางที่ 7 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

สถานะก่อนจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

สถานะหลังจัดการความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ
= ระดับความเสี่ยง 

โอกาส x ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง 

 
 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้อง
ปิดหลักสูตร ไม่
สามารถรับนักศึกษา
ได้ สร้างความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัย 
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อุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน 

 จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      
พบอุปสรรคและข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติงาน ดังตารางที่  8 

ตารางที่  8 อุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน 

1)  การให้ข้อมูลจากหน่วยงาน 
2)  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีศักยภาพไม่ตรงตามสายงาน 
3)  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดทํา

แผนบริหารความสี่ยงไม่ตรงกัน 
4)  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดความต่อเนื่องของงานเนื่องจาก  

มีภาระงานอื่น 
 

1)  ชี้แจงให้เห็นความสําคัญของการให้ความร่วมมือ และติดตาม
2)  พัฒนาบุคลากรสร้างคู่มือปฏิบัติงาน 
3)  อบรมประชุมบุคลากรให้มีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างต่อเนื่อง 
4)  การหมุนเวียนงานในแต่ละงาน เพื่อฝึกให้สามารถทํางานแทนกันได้ 
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ภาคผนวก  ก  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้         สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนิน
พันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลมสถาบันตลอดจน  
มีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยตุนทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้

ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการเมินคุณภาพ 
                เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4   ข้อ 
มีการดําเนินการ

5-6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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ภาคผนวก  ข 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย 
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“เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอยา่งยั่งยืน” 

เลขที่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220  โทรศัพท์  0-2544-8000  โทรสาร  0-2522-6620  
http://www.pnru.ac.th 


