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ค ำน ำ  
 

 ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในการก าหนดประเด็นความเสี่ยง เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ และก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานร่วมกัน โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ
ครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
  ส่วนที่ 2 ขอบเขตและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  ส่วนที่ 4 บทสรุปการบริหารความเสี่ยง 
  ส่วนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 
 

 ในการนี้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของคณะ 
ครุศาสตร์ รวมไปถึงแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานในภาพรวมด้านความเสี่ยงของคณะ และเพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานความ
เสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน และผลจากด าเนินงานความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการปรับปรุงและ
พัฒนางานตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและ
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่สละแรงกายแรงใจ ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จนแล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานและพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พฤศจิกายน  2565 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออก
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้ง
คณะครุศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2550   และข้อ 3  แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ 
เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 ปรัชญา 
  พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าสังคม  
  Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities. 
 
 

 วิสัยทัศน์  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
  Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing 
and Developing Teachers and Educational Personnel with Qualities and Moralities on 
Leading Society for Leading Area Based and Community. 
 

 พันธกิจ  
  1. การบริหารและการจัดการองค์กร 
  2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและ
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม     
  3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  4. บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง   
  5. ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 เป้าประสงค์  
  1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
  2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
  3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ 
  4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพ้ืนที่ของ
ประเทศ 5. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ค่านิยมหลัก 
  Empowerment:  การเสริมสร้างพลัง 
  Dedication:  ความทุ่มเท ความเสียสละ 
  Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์ 
  EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู 
 

 อัตลักษณ์  
  เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน 
 

 เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

           
 
 
 
  
   
  
 
  
   
  
  
 
 
 
 
 

 
 

- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงินและบัญชี  
- งานพัสด ุ
- งานบริหารความเส่ียง 
- งานยานพาหนะ 
 
 
 

- งานวิชาการ 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานกลุ่มวิชาชีพคร ู
- งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
 
 
 

- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานกิจการนักศกึษา 
- งานกิจการพิเศษ 
- งานอาคารสถานที่  
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานทุนการศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 

คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายนโยบายและแผน 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบัณฑติศึกษา กิจการนักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจดัการ
คุณภาพและศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

และบริการวิชาการ 
- งานวิจัย 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
 

- งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และงานวิเทศสัมพันธ ์
- จดหมายขา่วและงาน
วารสาร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

- งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
- งานบริการวิชาการ 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสาธติ

ฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เครือข่าย 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารงบประมาณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารงานทัว่ไป 

 

รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสาธติฯ 

 
- งานสารบรรณ 
- งานประชุม 
- งานยานยนต ์
 
 
 

หัวหน้าส านกังาน 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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บทน า 
 
เหตุผลและความจ าเป็น 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับบริหารขององค์กรที่ดี  (Good Corporate Governance) เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่า
การด าเนินงานขององค์กรจะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร 
เนื่องจากการบริหารงานในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยง 
หมายถึง ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ความเสี่ยงเกิดจากการกระท าหรือ
เหตุการณ์ที่อาจมีผลบั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ซึ่งการกระท าหรือ
เหตุการณ์เป็นได้ทั้งโอกาส ภัยคุกคาม และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบหากมีเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์เกิดขึ้นจริง 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ ระดับผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงนักศึกษา ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้า
กับการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร  
 การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับกระบวนการท างานภายในองค์กร จะเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดหรือป้องกันปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินงาน และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า  ท าให้โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือได้รับความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้ การมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของ
บุคลากรภายในองค์กรได้อีกด้วย 
 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็นจะต้องส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการใช้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้การบริหารความเสี่ยงร่วมกับกิจกรรม
การด าเนินงานขององค์กรจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ ด าเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้   
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ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับความหมายของค าที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

  
1. ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบ  หรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์   
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์   

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)   
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้อง

ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

เนื่องจากความเสี่ยงมีหลายรูปแบบ หลายแหล่งที่มา จึงมีการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพ่ือ
สะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุมในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงได้
จ าแนกประเภทของความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร เช่น การก าหนด
วิสัยทัศน์ และภารกิจการก าหนดโครงสร้าง รวมถึงความเสี่ยงอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  

2.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร หรืออาจเกิดจากกระบวนการด าเนินปกติที่องค์
ต้องเผชิญ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ คลอบคลุมถึงกระบวนการท างาน การปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

2.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและควบคุมทางการเงิน ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการทางการเงินไม่มีประสิทธิผล โอกาสการสูญหาย
ของข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของรายงานทางการเงิน การขาด
สภาพคล่องในเรื่องงบประมาณ การควบคุมรายจ่ายที่เกินความจ าเป็น 

2.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน อันอาจมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) เพ่ือทราบระดับความเสี่ยง แล้วน ามา
จัดล าดับความเสี่ยง 

- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือ
แฝงอยู่ในกระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากความเสี่ยงหรือลักษณะ
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงได้ 

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า    
 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการ  
ความเสี่ยงมีหลายวิธี  หรือ 4T ดังนี้ 

4.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Take)   เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง  ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย 
สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

4.2 การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction,Treat)  เป็นการปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด  หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้    

4.3 การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing,Transfer)  เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยการประกันหรือการจ้างบริการ 

4.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance,Terminate)  เป็นการจัดการกับความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้  จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ /กิจกรรมนั้นไป หรือ
หยุดโครงการ   

 
5.  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)  

หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์กรเป็นส าคัญ  
โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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      6.  การควบคุม (Control)  
หมายถึง การก าหนด นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง  

ออกแบบระบบการควบคุมและน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แบ่งได้  4  ประเภท  คือ 

6.1  การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก   

6.2  การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 

6.3  การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิด ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

6.4 การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 
ขอบเขตและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ  เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
ครุศาสตร์  

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

 
องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  4 ข้อ ดังนี้  

1) วัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ (Culture) 
วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกคนในคณะรับรู้ และตระหนัก

ถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงสร้างขึ้นได้ โดยผู้บริหาร ก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง สร้างค่านิยมร่วมกัน และเป็นผู้มีบทบาทอย่าง
ชัดเจน ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง และ
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ผู้บริหารทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ แนวทาง
ปฏิบัติในระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้ประเด็นความเสี่ยงมาประกอบการตัดสินใจ 

 
2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process) 

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ   เป็นระบบ
และปฏิบัติตามขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และต้องท าการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพ่ือให้
แน่ใจว่า 

  ความเสี่ยงได้รับการบริหารและจัดการอย่างถูกต้อง 
  ระบบการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
  วิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงนั้นเกิดประสิทธิผล 
  วิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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3) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure) 
ก าหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน ก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ในการบริหารความเสี่ยงแก่ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมีการสื่อสารชี้แจงให้ทุกคนรับทราบ
และตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือ 
ความเสี่ยงขององค์กรไม่ใช่ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
เพ่ือบริหารและจัดการความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความส าเร็จในการด าเนินงานลดโอกาสของความ
ล้มเหลวและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 
4) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลได้นั้น จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
  บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง 
  เครื่องมอืและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง 
  การให้การศึกษาและฝึกอบรมวิธีการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง 
  ระบบการติดตาม และรายงานผลที่ดี 
  ระบบการวัดความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน 
  การตรวจติดตาม  

 
ขอบเขตและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ โดยจะต้อง
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 

2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ โดยให้ครอบคลุม
พันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของสังคม  ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง และด้านส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณก่อนหน้า
โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และน ามาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

4. น าการด า เนินงานบริหารความเสี่ยงปีปัจจุบันเสนอต่อคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

5. ใช้แบบประเมินระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
หรือลงในระบบบริหารความเสี่ยง 
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6. ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาประกอบการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง การวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ให้ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

7. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้
เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้



 

 

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (L) 

โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

ระดับคะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
ความถี่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/

ครั้ง) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ 

การทบทวนการ
ปฏิบัติงาน/สอนงาน/

การฝึกอบรม 

มีการควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบ โดย

ผู้บังคับบัญชา/
หน่วยงานอ่ืน 

มีระเบียบและคู่มือ
ปฏิบัติ 

สูงมาก 5 1 เดือนต่อครั้งหรือ
มากกว่าต่อเดือน 

เกิดข้ึนเกือบแน่นอน  
(Almost certain) 

มากกว่า 1 ปี มากกว่า 1 เดือน ไม่มีทัง้ 2 อย่างและไม่
ถือปฏิบัติ 

สูง 4 1-6 เดือนต่อครั้ง 
แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

น่าจะเกิดเหตุการณ์ 
(Likely) 

ทุก 1 ปี ทุก 1 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่
ไม่ถือปฏิบัติ 

ปานกลาง 3 1 ปีต่อครั้ง เป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ 
(Possible) 

ทุก 6 เดือน ทุก 3 สัปดาห์ มีทั้ง 2 อย่าง   
แต่ปฏิบัติตามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่ถือ

ปฏิบัติ 
น้อย 2 2-3 ปีต่อครั้ง ไม่น่าเป็นไปได้  

(Unlikely) 
ทุก 3 เดือน ทุก 2 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่ง

และมีการปฏิบัติตาม 
น้อยมาก 1 4-5 ปีต่อครั้ง หรือ

มากกว่า 
เกิดข้ึนได้ยาก  

(Rare) 
ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ มีทั้ง 2 อย่างและมีการ

ปฏิบัติตาม 

 
 
 

 
 

11 



12 
 

 

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบต่อ
องค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
งบประมาณ/สูญเสีย

เงิน 
สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียผลการ

ปฏิบัติงาน 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
โดยพิจารณาผลการส ารวจทัศนคติที่
ได้รับ/ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิง

ลบ 

ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ 

สูงมาก 5 > มากกว่า 10 ล้าน
บาท 

ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด > 50 % 

ความพึงพอใจ ≤ 20% หรือ ≥ 5 ข่าว พิสูจน์ได้, สาธารณะ
รับทราบ มีผลกระทบ

สูงมาก 
สูง 4 > 2.5 แสนบาท – 

 10 ล้านบาท 
สูญเสียทรัพย์สินจ านวน

มาก 
มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด 20-50% 

ความพึงพอใจ >20-40% หรือ  4 
ข่าว 

พิสูจน์ได้, สาธารณะ
รับทราบ ผลกระทบสูง
, มีการแสดงออกจาก

บุคคลภายนอก 
ปานกลาง 3 > 50,000 – 2.5 

แสนบาท 
ทรัพย์สินสูญเสียหรือ

เสียหาย 
มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด 10-25% 

ความพึงพอใจ >40-60% หรือ  3 
ข่าว 

พิสูจน์ได้, สาธารณะ
รับทราบ ผลกระทบ

ปานกลาง 
น้อย 2 > 10,000 – 

50,000 บาท 
ทรัพย์สินสูญเสียหรือ

เสียหายน้อย 
มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด 5-10% 

ความพึงพอใจ >60-80% หรือ  2 
ข่าว 

พิสูจน์ได้, ผลกระทบ
น้อย 

น้อยมาก 1 ไม่เกิน 10,000 บาท เล็กน้อยหรือไม่กระทบ
กับทรัพย์สิน 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด ไม่เกิน 5% 

ความพึงพอใจ >80 หรือ  1 ข่าว พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบ
น้อย 
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เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบต่อ
องค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
รายละเอียด จ านวนผู้

ร้องเรียน (ต่อ
เดือน) 

หยุด
ให้บริการ 

เหตุการณ์ (นโยบาย) ความปลอดภัย/อันตรายต่อ
ชีวิต 

จ านวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่
ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ 

สูงมาก 5 เสียหาย
ทั้งหมด 

7 รายขึ้นไป มากกว่า 1 
เดือน 

เสียหายมากท่ีสุดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหาย
อย่างต่อเนื่อง 

กระทบผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงทั้งหมด
และผู้อ่ืนมากมาย 

สูง 4 เสียหายมาก 5-6 ราย 1 อาทิตย์ 
– 1 เดือน 

บรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
และผู้อ่ืนบางส่วน 

ปานกลาง 3 ต้องให้ความ
สนใจ 

3-5 ราย > 1 วัน ถึง 
< 1 

อาทิตย์ 

บรรลุนโยบายต่ ากว่าเป้าหมาย
ปานกลาง 

มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษา
ทางการแพทย์ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

น้อย 2 น้อย 1-2 ราย ½ - 1 วัน บรรลุนโยบายต่ ากว่าเป้าหมาย
เล็กน้อย 

มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การ
รักษาเบื้องต้น 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ 

น้อยมาก 1 ไม่ส าคัญ น้อยกว่า 1 ราย < ½ วัน นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุ
เกินเป้าหมาย 

ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/
เกิดความร าคาญ 

กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือระบุถึงต าแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมี
ความส าคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามล าดับความส าคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 
กลุ่ม คือ นัยส าคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ า 1-5 (สีเขียว) ตาม
ภาพ 
    ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

16 17 23 24 25 
9 14 15 21 22 
5 8 13 19 20 
3 4 7 12 18 
1 2 6 10 11 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โอกาส (Likelihood/Frequency) 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

ต ่า 1-5 

1            2            3         4          5 

14 
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ส่วนที่ 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นกระบวนการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือหาแนวทางการควบคุมหรือแนวทางในการป้องกันแก้ไข หรือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต  
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากบุคลากรและหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้วางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 ระบุวัตถุประสงค์/

เป้าประสงค์/

กระบวนงานหลักตาม

พันธกิจของ

มหาวทิยาลัย 

ระบุความเสี ยง/ปัจจัย

เสี ยง/ประเภทความ

เสี ยง 

ประเมินโอกาส/ความ

รุนแรงและจัดล่าดับ

ความเสี ยง 

แผนบริหารความเสี ยง 

ก่ากับตดิตามการบริหารความเสี ยงตามแผนบริหารความเสี ยง ขั้นตอนที  5 

ขั้นตอนที  4 

ขั้นตอนที  3 

ขั้นตอนที  2 

ขั้นตอนที  1 

เลอืกวธีิการบริหารความเสี ยง 

สื อสารและท่าความเขา้ใจกับบุคลากร/มอบหมายผู้รับผิดชอบด่าเนนิการ

ตามแผนบริหารความเสี ยง 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/การควบคุมในปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง Action Plan  

การระบุประเด็นความเสี่ยง ให้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ ที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพิจารณากระบวนการขั้นตอนหลักในการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะ ให้
ครอบคลุมประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

การระบุปัจจัยเสี่ยง เมื่อวิเคราะห์และสามารถระบุความเสี่ยงแล้วให้พิจารณาประกอบด้วยว่าความ
เสี่ยงที่ระบุนั้นเกิดจากสาเหตุใด ปัจจัยใด ทั้งนี้ให้พิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงโดยน าผลการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาน ามาควบคุมอย่างต่อเนื่อง การระบุประเภทความเสี่ยง 
คือ การระบุความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงชนิดใด ซึ่งประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ  พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิด
จากการปฏิบัติงานประจ าวันการปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบการปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการรักษาความลับข้อมูล 
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการท างานมีหลายฉบับไม่ทันสมัย เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
และสามารถระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ประเภทปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว ให้น าความเสี่ยงที่ได้บันทึกลง
ใน แบบฟอร์ม NPU-R2  
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การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

 1. การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย ประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ จากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 2. การประเมินผลกระทบ (Impact)  หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ จากเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 3. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยงและเกณฑ์ระดับความตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ 

 4. การจัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความส าคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่
จะต้องได้รับการแก้ไขก่อน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย 

 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วย 4 วิธี ดังนี้ 
 1) การยอมรับ (Take)  หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ โดยต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 2) การลด/การควบคุม (Treat) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบ

วิธีการท างานใหม่ หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

 3) การยกเลิก/หลีกเลี่ยง (Terminate, Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับ
ได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

 4) การโอนย้าย (Transfer) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น 
การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 

Action Plan ที่เสนอเพิ่มเติม หมายถึง ท า Action Plan ในกรณีที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงในความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง และไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ 

ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือพิจารณา Action Plan ในการจัดการความเสี่ยง ว่าเพียงพอหรือไม่ควรเพ่ิมเติมมาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไร  
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การจัดการความเสี่ยง โดยขั้นการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงขององค์กร จะทราบแล้วว่า ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้จ าเป็นต้องหามาตรการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือลดความเสี่ยงมาบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยให้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง-สูงมาก มาด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย ของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่จะน ามาบริหารความ
เสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อพิจารณารอบคอบและเลือกกิจกรรม/
โครงการได้แล้วให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยง   

 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ก าหนดการด าเนินการสอบทานและติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยงในทุก 6 เดือน ตามแผนงานการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการเปรียบเทียบกับหลังด าเนินการว่า 
ความเสี่ยง ไม่มี/ลดลง/คงท่ี หรือเพ่ิมข้ึน อย่างไร พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค 
 

ขั้นตอนที่ 4 การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ก าหนดการด าเนินการสอบทานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ในรอบ 3, 6, 9, และ 12  เดือน โดยใช้แบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  
 



 

 

ส่วนที่ 4 
บทสรุปการบริหารความเสี่ยง 

 
ระบบการบริหารความเสี่ยง นอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว  

ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างได้ ตั้งแต่โครงการใหญ่ ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจ าวัน การตระหนัก
ถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจ
ผิดพลาดและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโดยไม่
จ าเป็น  

ส าหรับปัจจัยแหล่งความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง 
ปัจจัยที่ 2 : การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม 
ปัจจัยที่ 3 : การมีทีมงานที่เข้าใจในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้งองค์กร 
ปัจจัยที่ 4 : การน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
ปัจจัยที่ 5 : การสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 
ปัจจัยที่ 6 : การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาอุปสรรค์และเหตุการณ์ ต่างๆ  
ปัจจัยที่ 7 : การฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ 8 : การสังเกต เฝ้าดูและติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างสม่ าเสมอ 
 
ทั้งนี้ สาเหตุที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จประกอบด้วย 
1. การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่องค์กร

ก าหนด 
4. การสมรู้ร่วมคิดกันโดยทุจริตกระท าการฉ้อโกง 
5. การขาดความเข้าใจในกลไกของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
6. การพิจารณาความคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นผิดพลาด 
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ส่วนที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 

 
ล าดับความเสี่ยงที่ 1 (ด้านกลยุทธ์): ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)  
เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลกัสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
1. ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. ปัจจัยเสี่ยง : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบรหิารความเสี่ยง (Risk) : จ านวนรับเข้านักเรียน/นักศึกษาเป็นไปตามแผนของหลักสูตร  
  

วิธีการ/โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(1) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง
 

ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

แผนปฏิบัติการ 
จัดการความเสี่ยง 
(Action Plan) 

(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(13) 

ยอ
มร

ับ 
(3

) 

ลด
/ค

วบ
คุม

 (4
) 

ถ่า
ยโ

อน
 (5

) 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง (

6)
 

โอ
กา

ส 
(7

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(8
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 (9
) 

เริ่ม
ต้น

 (1
1)

 

แล
้วเ

สร
็จ 

(1
2)

 

กรณีนักเรียน 
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนเชิงรุก 
อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 
2.ควรมีกิจกรรมการบรกิาร
วิชาการร่วมกับชุมชนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
3.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียน
การสอนของโรงเรียน  
ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียน 
4.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมอยา่งต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทุกหลกัสูตรมีจ านวนรับเขา้เปน็ไปตามแผนการรับเข้า
นักเรียน/นักศึกษา 
 
เป้าหมาย 
1. โรงเรียนสาธิตฯมีนักเรียนเพิ่มมากขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ20  
2. คณะครุศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม มคอ.2 
 
งบประมาณ 
- 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 

    3 4 21 
สูง 

กรณีนักเรียน 
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์กจิกรรม
ของโรงเรียนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
และหลากหลาย 
2.ควรมีกิจกรรมการบรกิาร
วิชาการร่วมกับชุมชนทีห่ลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 
3.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียน 
การสอนของโรงเรียน กอ่นตัดสินใจ 
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
4.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมอยา่งต่อเนื่อง 
 

ต.ค.
65 

ก.ย.
66 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต 
กิจการนกัศึกษา และกิจการ
พิเศษ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
-รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ 
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ล าดับความเสี่ยงที่ 1 (ด้านกลยุทธ์): ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)  
เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลกัสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
1. ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. ปัจจัยเสี่ยง : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบรหิารความเสี่ยง (Risk) : จ านวนรับเข้านักเรียน/นักศึกษาเป็นไปตามแผนของหลักสูตร  
  

วิธีการ/โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(1) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง
 

ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

แผนปฏิบัติการ 
จัดการความเสี่ยง 
(Action Plan) 

(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(13) 

ยอ
มร

ับ 
(3

) 

ลด
/ค

วบ
คุม

 (4
) 

ถ่า
ยโ

อน
 (5

) 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง (

6)
 

โอ
กา

ส 
(7

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(8
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 (9
) 

เริ่ม
ต้น

 (1
1)

 

แล
้วเ

สร
็จ 

(1
2)

 

กรณีนักศึกษา 
1.ควรให้โควตาพิเศษแก่
นักศึกษาในสาขาวิชาที่รับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 
2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและ
รายงานตัวเป็นนักศึกษาและ
ช าระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยัน
การเข้าเรียนในทุกรอบที่
ประกาศผลการคัดเลือก 
3.ควรมีกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ
เตรียมความพร้อมและ
ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาใหม่ 
4. ควรมีช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่าน
การคัดเลือกอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความมั่นใจในการเป็นนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทุกหลกัสูตรมีจ านวนรับเขา้เปน็ไปตามแผนการรับเข้า
นักเรียน/นักศึกษา 
 
เป้าหมาย 
1. โรงเรียนสาธิตฯมีนักเรียนเพิ่มมากขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ20  
2. คณะครุศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม มคอ.2 
 
งบประมาณ 
- 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 

    3 4 21 
สูง 

กรณีนักศึกษา 
1.ควรให้โควตาพิเศษแก่นกัศึกษา
ในสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้า 
2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและ
รายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้า
เรียนในทุกรอบที่ประกาศผลการ
คัดเลือก 
3.ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน เพือ่เตรียมความ
พร้อมและตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาใหม ่
4. ควรมีช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่านการ
คัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจ
ในการเป็นนักศึกษา 

ต.ค.
65 

ก.ย.
66 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต 
กิจการนกัศึกษา และกิจการ
พิเศษ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
-รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ 
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ล าดับความเสี่ยงที่ 2 (ด้านการเงิน) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance) 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครศุาสตร์ โดยประชาคมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
1. ประเด็นความเสี่ยง : รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สมดุลกับรายจ่าย 
2. ปัจจัยเสี่ยง : จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบรหิารความเสี่ยง (Risk) : รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ เพียงพอกับรายจ่าย 
  

วิธีการ/โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(1) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง
 

ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

แผนปฏิบัติการ 
จัดการความเสี่ยง 
(Action Plan) 

(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(13) 

ยอ
มร

ับ 
(3

) 

ลด
/ค

วบ
คุม

 (4
) 

ถ่า
ยโ

อน
 (5

) 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง (

6)
 

โอ
กา

ส 
(7

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(8
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 (9
) 

เริ่ม
ต้น

 (1
1)

 

แล
้วเ

สร
็จ 

(1
2)

 

1.ควรจัดรูปแบบการแนะแนว 
การศึกษาต่อ/การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและหลากหลาย เพือ่เพิ่ม
จ านวนของนักเรียน 
2.ควรมีแผนการใช้งบประมาณ 
ที่ค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3.ควรมีแผนบริหารอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับจ านวนนกัเรียนและ
ภาระงานด้านอื่นๆของโรงเรียน 
4.รายได้จากการประมูลสิทธิ์เพือ่
เป็นผู้ประกอบการโรงอาหารและ
ร้านค้าสวัสดิการ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯเพียงพอต่อรายจา่ยของ
โรงเรียนสาธิตฯ 
 
เป้าหมาย 
งบประมาณเงินรายได้เพียงพอต่อรายจา่ยของโรงเรียนสาธิตฯ 
 
งบประมาณ 
- 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณเงินรายได้เพียงพอต่อรายจา่ยของโรงเรียนสาธิตฯ 
 
 
 

    3 4 21 
สูง 

1.ควรจัดรูปแบบการแนะแนว 
การศึกษาต่อ/การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและหลากหลาย เพือ่เพิ่ม
จ านวนของนักเรียน 
2.ควรมีแผนการใช้งบประมาณที่
ค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3.ควรมีแผนบริหารอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับจ านวนนกัเรียนและ
ภาระงานด้านอื่นๆของโรงเรียน 
4.รายได้จากการประมูลสิทธิ์เพือ่
เป็นผู้ประกอบการโรงอาหารและ
ร้านค้าสวัสดิการ 

ต.ค.
65 

ก.ย.
66 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
-รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ 
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ล าดับความเสี่ยงที่ 3 (ด้านการปฏิบัติงาน) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทีช่าญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance) 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครศุาสตร์ โดยประชาคมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
1. ประเด็นความเสี่ยง : ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาก าหนด  
2. ปัจจัยเสี่ยง : ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบรหิารความเสี่ยง (Risk) : ระบบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 
  

วิธีการ/โครงการ/ 
กิจกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
(1) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง
 

ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

แผนปฏิบัติการ 
จัดการความเสี่ยง 
(Action Plan) 

(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(13) 

ยอ
มร

ับ 
(3

) 

ลด
/ค

วบ
คุม

 (4
) 

ถ่า
ยโ

อน
 (5

) 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง (

6)
 

โอ
กา

ส 
(7

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(8
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 (9
) 

เริ่ม
ต้น

 (1
1)

 

แล
้วเ

สร
็จ 

(1
2)

 

1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการ
ด าเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติ 
เบิกจ่ายตามกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วขอ้ง 
อย่างเคร่งครัด 
2. ฝ่ายด าเนินงานขออนุมัติโครงการไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ 
3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทดรองราชการ
ก่อน 3 วันที่จะด าเนินโครงการ 
4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน 30 
วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 
วัน หลังจากกลับจากไปราชการ 
5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสารชุดเบิกที่ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยนครพนมเพือ่ชดใช้เงิน 
ทดรองราชการและท าการเบิกจา่ยตอ่ไป 
6. ฝ่ายงานการเงินและฝ่ายที่เกีย่วข้อง
รายงาน ผลการด าเนินงาน ต่อผู้บริหาร
ตามกฎ ระเบียบทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สาขาวิชา/ฝ่ายงาน ด าเนินการส่งเอกสารชุดเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่งานการเงินก าหนด 
 
เป้าหมาย 
1.เบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา  
2.การด าเนินงานฝ่ายการเงินถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
 
งบประมาณ 
- 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา  
2.การด าเนินงานฝ่ายการเงินถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
 

    3 4 1
5 
สูง 

1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการ
ด าเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติ 
เบิกจ่ายตามกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด 
2. ฝ่ายด าเนินงานขออนุมัติโครงการไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ 
3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทดรองราชการกอ่น 
3 วันที่จะด าเนินโครงการ 
4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน30 
วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 
วัน หลังจากกลับจากไปราชการ 
5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสารชุดเบิกที่ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยนครพนมเพือ่ชดใช้เงิน 
ทดรองราชการและท าการเบิกจา่ยตอ่ไป 
6. ฝ่ายงานการเงินและฝ่ายที่เกีย่วข้อง
รายงาน ผลการด าเนินงาน ต่อผู้บริหาร
ตามกฎ ระเบียบทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด 

ต.ค.
65 

ก.ย.
66 

- รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน 
 
- งานการเงิน  
คณะครุศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
  - การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 - ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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การด าเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 143  ชั้น 4 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

1.  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมิน  โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 

2.  เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 และระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงการที่ส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ 

5.  เพ่ือรายงานผลการลดลงของความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางที่ส าคัญในการพัฒนา บูรณาการและผลักดันการด าเนินภารกิจต่างๆ ของคณะให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
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รูปภาพประกอบการด าเนินการประชุมบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่  561 / ๒๕65 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
............................................................ 

  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕66 เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ
ของการบริหารความเสี่ยง และมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
     ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์              ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน          รองประธานกรรมการ 
     1.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              กรรมการ  
     ๑.4  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
     1.5  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ       กรรมการ  
     ๑.6  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร        กรรมการ  
     1.7  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร       กรรมการ  
     ๑.8  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
     ๑.9  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ กรรมการ 
     ๑.10  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย         กรรมการ 
    ๑.11  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที ่1. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
     2. ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
      ภายใน ให้เป็นไปตามกระบวนการและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และระยะเวลา 
                             ที่ก าหนด 
     4. ตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
      พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      5. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการสรุปผลรายงานและการ 
      บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 
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  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
     2.1  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
     2.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              รองประธานกรรมการ  
     2.3  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
     2.4  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ       กรรมการ  
     2.5  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร        กรรมการ  
     2.6  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร       กรรมการ  
     2.7  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
     2.8  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ กรรมการ 
     2.9  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย         กรรมการ 
     2.10  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี   
   2.11  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  
    2.11 .1  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด   กรรมการ 
   2.12  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    2.12.1  รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร   กรรมการ 
   2.13  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 
    2.13.1  ผศ.ดร.นาฏยาพร   บุญเรือง   กรรมการ 
   2.14  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    2.14.1  อาจารย์ ดร.ลีลาวด ี  ชนะมาร   กรรมการ 
   2.15  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    2.15.1  อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์   กรรมการ 
   2.16  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    2.16.1  ผศ.ดร.ศรีสุดา  ด้วงโต้ด   กรรมการ 
   2.17  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.17.1  อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์   กรรมการ 
   2.18  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    2.18.1  อาจารย์ ดร.สุรพงศ์  รัตนะ   กรรมการ 
   2.19  สาขาวิชาภาษาไทย  
    2.19.1  อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   กรรมการ 
   2.20  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
    2.20.1  อาจารย์ ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง   กรรมการ 
   2.21  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    2.21.1  อาจารย์ก าพร  ประชุมวรรณ   กรรมการ 
   2.22  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    2.22.1  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ าชุม   กรรมการ 
   2.23 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) 
    2.23.1  ผศ.ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการ 
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   2.24 ฝ่ายงานการเงิน 
    2.24.1  นางสาวอรอนงค์  มงกุฎ                             กรรมการ 
    2.24.2  นางสาววัชราภรณ์  วังหอม                         กรรมการ 
    2.24.3  นายชวนาธร สมบัติหอม                             กรรมการ 
   2.25 ฝ่ายงานบัญชี 
    2.25.1  นายอาทิตย์  โสภา กรรมการ 
   2.26 ฝ่ายงานวิจัย 
    2.26.1  นางสาวอิชยา กองไชย                               กรรมการ 
   2.27 ฝ่ายบุคลากร 
    2.27.1  นางสาวพัชริญาภรณ์  พัชรปุณยาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
   2.28 ฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      2.28.1 นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา                         กรรมการและเลขานุการ 
      2.28.2 นางสาวสุธิดา เดชทะสอน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
    หน้าที ่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการ
บริหารงานด้าน ความเสี่ยง และด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ ส่งผลให้ความเสี่ยงหมดไปหรือ
ระดับลดลงจากเดิม ตามหน้าที่ดังนี้ 
     1.  ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมิน  โอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
     2.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 และระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงการที่ส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        3.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ตามข้อ 2 ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
        4.  ติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ 
        5.  รายงานผลการลดลงของความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 
   
     สั่ง  ณ  วันที่  25  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์) 
                                                คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565


